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Realism och liberalism i president George Bushs tal före det första Gulfkriget – En analys 

 
Den övergripande frågeställningen i den här undersökningen är den om på vilket sätt realism och 
liberalism kom till uttryck i den officiella politiken gentemot Irak under hösten 1990.  

I uppsatsen framgår att president Bush beskrev det som hände under hösten 1990 genom en 
kombination av både realistiskt och liberalistiskt färgade skildringar. Här framkommer också att 
olika sätt att lösa situationen presenterades och att dessa innehade inslag av de båda 
idétraditionerna liberalism och realism. På samma sätt påvisas i uppsatsen att presidenten beskrev 
USA:s roll utifrån samma typ av blandade argument. 

Vidare framkommer att Bush i huvudsak förhöll sig till den historiska traditionen avseende 
amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik men att han på en väsentlig punkt avvek från denna. I 
uppsatsen konstateras att President Bush talade om den nya världsordningen, där USA sades ha ett 
ledande ansvar för spridningen och försvaret av demokratisk liberalism globalt. 

Motivet till varför undersökningen gjorts är att slutsatserna från analysen tydligt har påvisat hur 
amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik under förberedelserna för Kuwaitkriget såg ut. I 
uppsatsen ges prov på hur hoten mot Amerika utmålades och hur lösandet med olika medel av 
dessa indikerades, samt vilken roll USA uppfattats ha eller borde ha haft i det internationella 
systemet.  
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 1 Inledning 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur realism och idealism 
som ideologiska traditioner kom till uttryck i den av president George Bush 
uttalade politiken gentemot Irak under hösten 1990.  

Tvärt emot vad många tror så har USA:s president inte enbart en 
beslutsfattande roll i det amerikanska konstitutionella systemet, hans roll är 
snarare att övertyga politiska motståndare och allmänhet. Anledningen till detta 
står att finna i hur den amerikanska konstitutionen en gång utformades. Den 
politiska auktoriteten är enligt denna distribuerad mellan president och 
kongress enligt en form av maktfördelningssystem.1 Grundtanken med 
delningen är att ingen av de två institutionerna skall ha en total makt över den 
andre vilket leder till att presidenten hela tiden måste sträva efter att få med sig 
kongressen för att få stöd för politiska åtgärder. Det gör han bland annat genom 
att uttala sig på ett sätt som gör att kongressen öppet kan stödja honom.2 
Presidential power is, then, generally the power of persusasion..3  

Den uppenbara förhandlingsposition som alltså föreligger mellan presidenten 
och kongressen -och folket, bör tilläggas- understryker som vi kommer att få 
se, talaktens och retorikens betydelse för presidenten och hans administration 
att föra fram sina budskap och därmed möjlighet att genomföra politiken.  

 Enligt War Powers Resolution antagen 7 november 1973 är presidenten 
också skyldig att konsultera kongressen innan han insätter amerikanska 
militära förband: 
… into hostilities or into [a] situation where imminent involvement in hostilities is clearly 
indicated by the circumstances, and after every such introduction shall consult regularly with 
the Congress until United States Armed Forces are no longer engaged in hostilities or have 
been removed from such situations.4 

Trots att samtliga presidenter, förutom Jimmy Carter och Bill Clinton, bestridit 
resolutionen som grundlagsvidrig blev Bush på grund av den allmänna 
opinionen tvungen att söka stöd hos kongressen innan han kunde sända iväg 
trupp till mellanöstern.  

Till följd av att presidenten inte har full dispositionsrätt över den 
amerikanska krigsmakten blir han i de flesta fall alltså tvungen att försöka 
intala kongressen om det rätta i att använda den i militära aktioner utomlands.5 
Det är inte bara kongressen som skall bevekas, det är också den amerikanska 

                                                 
1 Jan Hallenberg i  ”Stormaktspolitiken som tvånivå-spel”, Kjell Goldmann, Jan Hallenberg, Bengt Jacobsson, 
Ulrika Mörth & Alexa Robertson, Politikens internationalisering (Lund: Studentlitteratur 1999), s 158 
2 Jämför Kegley Charles W Jr & Wittkopf Eugene R, American Foreign Policy, Pattern and Process, 5th 
Edition (New York: St Martins Press, 1996, ), s 338 
3 Amos A Jordan, William J Taylor & Michael J Mazarr, American National Security 5th Edition (Baltimore: 
John Hopkins Univeristy Press 1999, 1981), s 115 
4 “War Powers Resolution”, Public Law 93-148, (Nov 7, 1973), sect 3 
5 Se “War Powers Resolution”, sec 2 och 3 
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 allmänheten och opinionen som skall övertygas.6 Resolutionen om insättandet 
av  amerikanska stridskrafter gick till sist igenom i kongressen med bara fem 

rösters marginal och Bush kunde med dess stöd till slut ta till vapenmakt mot 
Irak.7 

För att president George Bush till slut skulle kunna få mandat av kongressen 
att genomföra en operation i Persiska viken var han således tvungen att 
beskriva vad som hänt där på ett sätt som kongressen och allmänheten kunde 
förstå. Dessutom var han tvingad att förklara varför USA överhuvudtaget var 
tvunget att engagera sig i en konflikt mellan två suveräna stater långt hemifrån 
på ett sätt som kongressen och medborgarna kunde acceptera och stödja. 
Därutöver behövde han på ett övertygande sätt förklara på vilket vis han såg att 
USA kunde bidra till konfliktens lösande.  

Om presidenten vill åstadkomma något borde han alltså uttrycka sig i form 
av fullt gångbara och accepterade termer som övriga makthavare känner igen 
sig i och som tilltalar dem i deras roller. Därför blir han tvungen att uttala sig 
på ett sätt som dels är synonymt med amerikansk värdegrund och som dels 
ligger i linje med amerikansk utrikespolitisk tradition. Då president George 
Bush till slut lyckades starta ett krig, alldenstund opinionen ställde sig på hans 
sida och eftersom han till slut lyckades få kongressens stöd för insättandet av 
amerikansk trupp för att befria Kuwait, måste han på något sätt ha övertygat 
dem om det rätta i att göra just så.8  

1.1 Frågeställning 
Inledningsvis konstaterades det att den övergripande frågeställningen i den här 
uppsatsen är att undersöka hur realism och idealism kommer till uttryck i 
president George Bushs verbala politik. Avsikten är att utröna om det går att 
finna drag av dessa två idétraditioner i den officiella politiken gentemot Irak 
under hösten 1990. När problemet bryts ner kan man se att de implicita frågor 
som skall besvaras är på vilket sätt president Bush beskriver det som hände, 
hur han ser att man skall kunna lösa situationen, och vilken roll han ser att 
USA har i konflikten. De tre aspekterna kommer att belysas utifrån de två 
traditionerna realism och idealism. Tanken är att vi på det sättet kommer att se 
hur de kommer till uttryck i den officiella politiken i form av värdegrund. 

Vidare avser jag att analysera på vilket sätt Bush förhåller sig till den 
historiska traditionen avseende amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Anledningen till varför undersökningen görs är att förhållandet mellan realism 
och idealism är intressant och viktigt att utforska eftersom slutsatserna från 
analysen kan säga hur amerikansk syn på utrikes- och säkerhetspolitiken under 

                                                 
6 John Whiteclay Chambers II (Ed), The Oxford Companion to American Military History, (Oxford: University 
Press 1999), s 178 
7 Ibid, s 178 
8 Whiteclay, The Oxford Companion to American Military History, s 178 
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 förberedelserna för Kuwaitkriget såg ut.9 I synnerhet kan man genom detta se 
hur hot mot Amerika utmålas, hur lösandet med olika medel av dessa 

indikeras, samt vilken roll USA uppfattas ha eller borde ha i det internationella 
samfundet. Det är dessutom viktigt att se på vilket sätt president Bush passar in 
i amerikansk utrikespolitisk tradition eftersom perioden infaller mitt i en 
brytningstid mellan kalla kriget och den postmoderna världen vi känner av 
idag. 

1.2 Forskningsläge och källor 
1.2.1 Forskningsläge 
När det gäller utvecklingen av amerikansk strategi och utrikespolitik efter det 
kalla kriget finns det en uppsjö meriterad litteratur att välja bland och jag lyfter 
här fram det som jag använt som grundläggande litteratur för föreliggande 
studie och det material som inspirerat mig att göra den.  

Först i raden av böcker står för mig Mike Winnerstigs avhandling A World 
Reformed, framlagd som doktorsavhandling vid Stockholms Universitet år 
2000.10 Här presenteras en större studie av amerikansk utrikespolitik och 
strategi under Reagan-, Bush- och Clintonadministrationerna. För att göra 
undersökningen nyttjades realism/geopolitik och konstruktivism/liberalism 
som analytiska verktyg. Det jag primärt tagit med mig ifrån denna bok är 
vikten av det talade ordets betydelse i en politisk kontext. Winnerstig påvisar i 
sin avhandling vikten av att studera verbal politik och att det som USA: s 
president säger är samma sak som förd politik.11 

Rent generellt kan man betrakta litteraturen jag använt som fem separata 
grupper, vardera med ett specifikt syfte. Den första gruppen av böcker 
användes för att återkoppla till tidigare gjord forskning om amerikansk 
utrikespolitik (Kegley & Wittkopf, Kissinger, Brzezinski, Whiteclay och 
Jordan et al samt i viss mån Ginér). Nästa grupp användes för att bygga upp en 
bakgrundskunskap om orsaken till och utgången av kriget (Pollack, Lewis, 
Gordon & Trainor samt de la Billiere). Grupp tre omfattas av litteratur som jag 
använde för att lära mig mer om fenomenet tal-akt och den retorik som 
omgärdar denna speciella företeelse (Johanneson och Hägg). Den fjärde 
gruppen användes för att bygga upp min kunskap kring internationella 
relationer och studierna därav (Kegley & Wittkopf, Hallenberg, Aggestam et al 
och Buzan). Slutligen utgörs den sista gruppen av Göran Rosenbergs Friare 
kan ingen vara och artiklar hämtade från dagspressen som speciellt avhandlat 
                                                 
9 Ett annat motiv till varför undersökningen görs är förhållandet som nämndes i inledningen, nämligen att 
presidenten har en roll att övertyga bland annat den breda opinionen om det rätta i att föra krig. Det som först 
fick mig intresserad att studera detta närmare var Jan Hallenbergs essä “Stormaktspolitiken som tvånivå-spel” i 
antologin Politikens Internationalisering av Kjell Goldmann, Jan Hallenberg, Bengt Jacobsson, Ulrika Mörth & 
Alexa Robertson (Lund: Studentlitteratur, 1999). På sidan 161 säger Hallenberg: Tendensen att utrikespolitiken 
har använts som ett inrikespolitiskt medel i Förenta Staterna har förstärkts efter det kalla krigets slut. 
10 Mike Winnerstig, A World Reformed, The United States and European Security from Reagan to Clinton 
(Stockholm: Stockholm University, 2000) 
11 Jämför Winnerstig, A World Reformed, s 20: …the words of politicians…may be seen as as the real contents 
of politics… 
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 amerikansk värdegrund.12 Syftet här var att närmare söka förstå lite mer om 
den amerikanska identiteten, hur den uppkommit och vad som karakteriserar 

den. 

Vi kan konstatera att det förvisso finns en hel del skrivet om amerikansk 
utrikespolitik och om Gulfkriget, men det förefaller som om det hittills inte 
gjorts några försök att seriöst undersöka på vilket sätt den av USA förda 
politiken gentemot Irak hösten 1990 utgjorde del av en amerikansk tradition.  

1.2.2 Primärkällor 
Antalet tal president George Bush höll under hösten 1990 uppgår till inte 
mindre än 500. Ur dessa har jag sorterat fram alla tal där Irak eller 
Mellanöstern nämns och resultatet blev de sjuttiosju tal som utgör mitt 
empiriska material. Samtliga tal är hämtade från George Bushs hemsida på 
Internet och bedöms vara trovärdiga och riktiga eftersom de är kopplade till 
officiella amerikanska hemsidor och framför allt för att man hänvisas dit ifrån 
Vita Husets hemsida.13  

 
  Månad Totalt antal  

tal 
Antal tal där  
krisen nämns 

  Aug 199014 68 15 
  Sept 1990 91 13 
  Okt 1990 99 6 
  Nov 1990 143 24 
  Dec 1990 56 9 
  Jan 199115 43 10 
  Summa 500 77 

     Fig. 1 
För att sätta in George Bush i ett större historiskt perspektiv letade jag fram 

sexton uttalanden från tidigare presidenter med början från Woodrow Wilson 
och framåt i tiden. Dessa tal kan sägas utgöra underlag för en allmän bild av 
amerikansk utrikespolitik under 1900-talet. Avsikten är att talen skall 
analyseras på ett liknande sätt som president Bushs tal och därvid kunna utgöra 
en slags historisk fond mot vilken Bush kan jämföras.  

1.3 Avgränsningar 
De flesta tal som analyseras i denna undersökning omfattar fler politiska 
områden än bara de utrikes- och säkerhetspolitiska. Fokus kommer dock enbart 
att ligga på de senare områdena. Resultatet blir att jag ordnar kända tal enbart 
utifrån denna aspekt och risken finns alltså att jag sorterar tal annorlunda än 
vad de normalt kan vara kända för. Om ett utttalande sålunda innefattar fler 
syftningar på för vårt perspektiv fler intressanta realistiska fenomen än 
idealistiska kommer det att klassas som ett uttalande karakteriserat av realism. 

                                                 
12 Artiklarna omnämns inte i texten enskilt, snarare har de sammanslaget legat till grund för att jag skall erhålla 
en bild av aktuell diskurs runt ämnet som sådant. 
13 http://www.whitehouse.org  
14 Från och med 02/08/90 då Irak angriper Kuwait 
15 Till och med 16/01/90 då koalitionen inleder sina anfall mot Irakiska förband 
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 Detta trots att talet kanske till stor del kretsar kring inrikespolitiska frågor och 
där har en tydligt liberal hållning. 

Viktigt att notera är, att jag inte avser att dra slutsatser som säger att ”USA:s 
president utgår helt och hållet från realism eller idealism i sin världsbild” och 
därmed kategorisera och påstå att den ena eller andra bilden utgör en självvald 
och medveten politisk linje. Snarare vill jag undersöka om det går att spåra en 
värdegrund med drag av realism eller idealism i den av USA förda politiken 
under en begränsad tidsperiod med mycket specifika omständigheter.  

Utgående från den valda problemformuleringen kommer jag inte heller att 
presentera min syn på den av USA valda strategin utan enbart belysa hur 
realism och idealism kommer till uttryck i den verbala politiken i form av 
synlig värdegrund. 

När fenomen som verbal politik studeras kan man göra det både utifrån ett rent 
kvalitativt eller ett kvantitativt angreppssätt (eller en kombination av de båda). 
Jag har här valt att helt och hållet avstå från att föra ett kvantitativt resonemang 
runt innehållet i talen dels på grund av den omfattning arbetet då skulle ta sig 
och dels på grund av att jag då tvingas använda en helt annan metod än den jag 
nu nyttjar. 

1.4 Presidentens roll  
1.4.1 Talaktens betydelse 
Min undersökning är som sagt först och främst inspirerad av Mike Winnerstigs 
avhandling A World Reformed där USA:s utrikespolitik analyserades över en 
längre tidsperiod. Som Winnerstig så tydligt visat i sin doktorsavhandling är det 
talade ordets betydelse i en politisk kontext viktig att studera därför att den 
tydligt utvisar vad den förda politiken innehåller.16 Det är här jag väljer att ta 
avstamp i min undersökning: 

 …the words of politicians…may be seen as as the real contents of politics…17 

I centrum för hela min undersökning står betydelsen av det talade ordet i ett 
politiskt sammanhang. Det är utifrån detta själva innehållsanalysen sen görs. 
Liksom hos Winnerstig utgörs hela vårt empiriska material i den här uppsatsen 
av vad han kallar verbal politics.18  

Min tanke är att tillämpa en liknande metod som Winnerstig genom att 
belysa vissa aspekter av presidentens tal som skulle kunna peka på en eventuell 
anslutning till någon av de båda de idétraditionerna realism och liberalism.  
Att verbal politik är viktig att studera kan vi se hos till exempel Barry Buzan 
när han beskriver hur frågor politiseras och säkerhetiseras, det vill säga hur 
frågor kommer upp på den politiska och säkerhetspolitiska agendan: 

                                                 
16 Här definierad som den verbala politik en stats ledare utför genom att göra specifika uttalanden. 
17 Winnerstig, A World Reformed, s 20 
18 Jämför Mike Winnerstig, A World Reformed, s 20 
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 The process of securitization is what in language theory is called a speech act. It is not 
interesting as a sign referring to something more real; it is the utterance itself that is the act. 

By saying the words, something is done.19 

Det är alltså uppenbart att begreppet tal-akt är fast förankrat i forskningen, 
primärt inom området språkteori, och att det också givits en viktig del i studiet 
av internationella relationer. Mike Winnerstig anlägger ett liknande synsätt och 
förtydligar varför verbal politik är av intresse för oss genom att citera Doris 
Graber: 
Obviously fueled by word power. Politicians use words to report and exhort, to bargain and 
persuade, to threaten and conciliate. (…) An understanding of politics depends heavily on 
verbal symbols which lack extraverbal reality (…) We see the world primarily through the 
words of others. Once word-based images are formed, they serve as mold for the flow of 
subsequent direct and indirect experiences.20 

Ett annat exempel på tal-aktens betydelse och presidentens roll åskådliggöras 
genom följande citat: 
The president of the United States is widely regarded at home and abroad as the single most 
powerful person in the world. The president commands the ability to unleash unprecedented 
destruction, directs political and economic resources unequaled in the world, and enjoys a 
level of legitimacy and authority at home that is the envy of political leaders around the 
world.21 

Nyckelordet i citatet ovan är ”regarded…as” eftersom det antyder att det som 
sägs betraktas som officiell amerikansk utrikespolitik, och om lyssnaren 
uppfattar att det är så, då är det ju också på det viset. 

Ovanstående påståenden legitimerar helt och hållet vår undersökning här, det 
som sägs av presidenten är alltså lika med förd politik och intressant att 
studera.  

För vårt vidkommande är det intressant och relevant att studera vad 
presidenten i USA säger i en viss fråga därför att det också beskriver aktörens 
utsiktshorisont. Genom att studera hur exempelvis omvärlden beskrivs kan vi 
försöka förstå orsaker till oro och hotupplevelser, och därmed också spåra 
potentiella konfliktorsaker.22 Vi kan också genom att studera det som sagts få 
en uppfattning om vilken värdegrund talaren representerar.  

Som vi kommer att se talar president Bush i en mängd olika sammanhang, 
alltifrån så kallade fund raising dinners23 till rena utrikespolitiska uttalanden 
avsedda för ett visst sammanhang, exempelvis i samband med att en resolution 
tas i FN: s säkerhetsråd. Vid vissa tillfällen görs ett officiellt uttalande, så kallat 

                                                 
19 Barry Buzan, Ole Waever & Jaap de Wilde, Security, A New Framework for Analysis (London: Lynne 
Rienner Publishers, 1998), s 26 
20 Doris Graber citerad i Winnerstig, A World Reformed, s 20 
21 Charles W Kegley Jr & Eugene R Wittkopf, American Foreign Policy, Pattern and Process, 5th edition 
(New York: St Martins Press, 1996) s 338 
22 Lisbeth Aggestam, Kjell Engelbrekt, Charlotta Wagnsson & Mike Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik, 
(Lund: Studentlitteratur, 2000), s 28 
23 Middagar, luncher, frukostar och liknande anordnade i syfte att förmå folk att donera pengar till valrörelser. 
Presidenten bjuds ofta in till sådana tillställningar som talare och för att vara promotor för enskilda senatorer. 
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 statement, från gräsmattan utanför Vita Huset, ibland görs det från Old 
Executive Office Building24 och emellanåt görs det från presidentens eget 

hem. Oftast är journalister närvarande, ibland tillåts de ställa frågor, ibland 
inte.  

Samtliga dessa tillfällen är dock mycket noggrant regisserade och 
genomtänkta utrikespolitiska utspel, alla värda en analys. Den verbala politiken 
speglar alltså hur den styrande eliten uppfattar och tolkar händelser av vikt för 
dess utrikes- och säkerhetspolitik. I vårt fall utgör presidenten den som anger 
tonen i debatten genom att uttala vissa saker på ett givet sätt.25  

1.4.2 Retorik som ett hjälpmedel för att övertyga 
Ordet retorik härstammar från grekiskans att tala och handlar om vältalighet i 
praktiken.26 I verklig bemärkelse idag har det kanske – tyvärr – inte något 
större utrymme även om det konstant ges ut böcker i ämnet.  I politiska kretsar 
lever dock konsten som sådan kvar och har till och med, främst bland 
talskrivare, en framträdande plats. Som vi såg i det föregående är tal-akten av 
väsentlig betydelse för staters ledare och vi kan lätt inse behovet av att det som 
sägs måste struktureras efter övertygande former. Det är i detta syfte som 
retoriken nu upplever en ny glansperiod.  

Alla tal som hålls är skrivna i ett visst syfte och det talade ordet är ett välkänt 
påverkansmedel.27 Märkligt att notera för vår studie är att just president George 
Bushs mandatperiod brukar betecknas som en nedgångsperiod rent retoriskt 
sett, men det har inte någon egentlig betydelse för vår analys även om det kan 
vara värt att känna till.28 

Anledningen till att retoriken betraktas som viktig i politiska kretsar är dess 
system och förmåga att sälja ett svårsmält budskap till en större publik på ett 
lättfattligt och övertygande sätt.29 Genom att linda in sakförhållanden på rätt 
sätt kan man trots budskapets innersta kärna ändå uppamma ett brett folkligt 
stöd för det obehagliga som en situation faktiskt kan innehålla.  

I Bushs tal kommer vi att få se exempel på hur det med retorikens hjälp 
byggs upp en vilja och ett stöd att använda militär makt mot Irak efter att 
Kuwait anfallits och ockuperats.  

                                                 
24 Old Executive Office Building är en av kongressens byggnader och var ursprungligen avsedd för 
utrikesförvaltningen. Numera inryms Eisenhowerbiblioteket i byggnaden. 
http://www.whitehouse.gov/history/eeobtour/eop-library.html  
25 Jämför Jan Hallenberg, The Demise of the Soviet Union, (Hants: Ashgate 2002), s 7 
26 Nationalencyklopedin 
27 Göran Hägg, Praktisk Retorik (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1998), s 11 
28 Ibid, s 19 
29 Göran Hägg, Praktisk Retorik (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1998), s 74 
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 1.5 Amerikansk utrikespolitisk tradition 
1.5.1 Premisser för amerikansk värdegrund och tradition 
Generalizations about distinctly American approaches to national security matters should be 
advanced with the same caution warranted by all large generalizations. Not all Americans at 
all times are of the same mind.30 

Trots det nedslående i sanningshalten i det inledande citatet kan det vara värt 
besväret att som hastigast skissa vad som kan ligga bakom amerikansk 
utrikespolitik och vad som skulle ha kunnat forma den till det den är idag.  

Det finns en, visserligen omdebatterad, uppfattning att det skulle vara grovt 
sett tre förhållanden som präglat USA och hur dess särpräglade utrikespolitik 
vuxit fram. Det första sägs ha med staten USA:s uppkomst och statsbildning att 
göra, det andra med dess geografiska läge och det tredje slutligen, som förvisso 
hänger ihop med de två förra genom att det är ett direkt resultat av dessa, påstås 
utgöras av den särställning liberala och ideala filosofier haft i USA jämfört 
med i exempelvis västeuropa och i ännu högre utsträckning jämfört med övriga 
världen.  

Det första förhållandet har beskrivits som en effekt av hur amerikansk attityd 
formades av nybyggarna som flyttade de amerikanska gränserna kontinuerligt 
västerut under artonhundratalets början och mitt. Här sägs en särskild sorts  
pionjäranda, som sedan tydligt präglat den amerikanska sinnebilden av frihet 
individualism och obegränsade möjligheter, uppkommit. Dessa faktorer lyfts 
särskilt fram som en anledning till hur den amerikanska nationalsjälen 
utvecklats.31 DN:s Niklas Ekdal pekar också på betydelsen av en slags linjär 
utveckling, ständig pånyttfödelse och en uppdelning mellan gott och ont. Det 
mesta av detta hämtar Ekdal utifrån en central föreställning i The Frontier, en 
bok skriven 1893 av historikern Frederick Jackson Turner. Boken, som 
förvisso har fått mycket kritik sedan den publicerades, har kallats ”den mest 
inflytelserika skriften i amerikansk historias historia.”32 Amerikanens själ 
skiljer sig alltså från den genomsnittlige européns på grund av de premisser 
som rådde när USA en gång bildades, på samma sätt som de skilda europeiska 
identiterna skiljer sig från varandra av liknande historiska och kulturella skäl. 
Detta har präglat hela den amerikanska nationen och gjort amerikanen 
individuell, frihetstörstande och helt och hållet inriktad mot individens primat i 
samhälle och stat.33 

I boken Europeisk säkerhetspolitik lyfts den geografiska betydelsen fram som 
den andra viktiga faktorn som förklaring till hur ”the American Way” kommit 
att växa fram. Här konstateras att USA ur ett geopolitiskt perspektiv av 
                                                 
30 Amos A Jordan, William J Taylor Jr & Michael J Mazarr , American National Security 5th edition 
(Baltimore and London: Johns Hopkins University Press 1999), s 48 
31 Niklas Ekdal, ”Farliga amerikaner och fjolliga europeer”, essä införd i Dagens Nyheter 2/2-2003 
32 Ibid 
33 Catherine McArdle Kelleher “Foreign Policy Culture in the United States and Europe”, Bo Huldt, Sven 
Rudberg & Elisabeth Davidson (Eds), The Transatlantic Link, Strategic Yearbook 2002, 
(Stockholm:Försvarshögskolan 2002), s 68 
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 nödvändighet utvecklat en annan syn på sin omvärld än exempelvis 
européerna. Förklaringen sägs till del ligga i att USA är en naturlig sjömakt 

och har som sådan helt andra utgångspunkter för sin utrikes- och 
säkerhetspolitik än europeiska stater.34 Att bo på en ö med i huvuddel naturliga 
gränser skapar andra premisser för att tänka och därmed handla på ett 
annorlunda sätt än exempelvis européerna som trängs sida vid sida på en 
begränsad yta utan dessa naturliga gränser.35 En omständighet, som naturligtvis 
har spelat, in är det faktum att USA under sina formativa årtionden inte hade 
något yttre hot av existentiell omfattning att ta hänsyn till.36 Detta beror på 
geografiska förutsättningar och kom främst att ha sin påverkan på hur 
liberalism och idealism kunde ges förutsättningar att återspeglas på den 
amerikanska självbilden. 

Pionjärandan och Amerikas geografiska insularitet ledde i hög utsträckning till 
att det tredje, och i vårt perspektiv mest intressanta förhållandet, kom att 
utvecklas. I det här sammanhanget lyfts framväxten av en, från europeiskt 
perspektiv, annorlunda syn på liberalismen fram. Själva teorigrunden finns 
redovisad på annan plats i uppsatsen varför det här räcker med att konstatera att 
den växte fram på grund av dessa så speciella omständigheter. Amos A Jordan 
har i boken American National Security beskrivit hur hela det amerikanska 
politiska arvet härstammar direkt från John Locke.37 Tydligast syns detta i 
kvarlåtenskapen efter Woodrow Wilson och Torbjörn L Knutsen beskriver 
Wilsons krigsförklaring mot Tyskland 1917 som en  

…wholesale application of Locke´s liberal, social-contract philosophy (on which America istelf 
was founded) to interstate affairs.38  

I nästa steg i den politiska utvecklingen sägs denna idealism tagit sig uttryck 
som ett slags messiansk uppgift att föra den amerikanska modellen vidare och 
frälsa andra människor i andra kulturer.39  
The United States perceives itself as being on a mission to promote co-operation and 
democracy throughout the world.40 

Uppenbarligen har USA i sin fasta övertygelse en mycket specifik roll att 
spela, nämligen den att gynna demokrati och mänskliga rättigheter och på det 
sättet göra världen säker och fredlig. Kissinger beskriver det som att USA ser 
sig självt som the hope of the world.41  

 

                                                 
34 Aggestam et al, Europeisk Säkerhetspolitik, s 212 
35 Jämför exempelvis de Tocqueville citerad i Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? (New 
York:Simon & Schuster 2001), s 239 
36 Jämför exempelvis Jordan et al, American National Security, s 52 
37 Jordan et al, American National Security, s 54 
38 Knutsen Torbjörn L, A History of International Relations Theory 2nd Edition, (Manchester: Manchester 
University Press 1997), s 209 
39 Se exempelvis Göran Rosenberg, Friare kan ingen vara, (Stockholm: Norstedst Förlag, 1991), s 211 
40 Catherine McArdle Kelleher, “Foreign Policy Culture in the United States and Europe”, s 68 
41 Kissinger, Does America Need A Foreign Policy?, s 238 
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 1.5.2 Liberalism som ideologisk tradition  
Idealismen skall, enligt Winnerstig, inte ses som en enhetlig teoretisk skola 
som enkelt låter sig förklaras. En av anledningarna sägs vara det faktum att 
teorin som sådan inte hyser några Morgenthaus eller Waltzar som fört 
liberalistisk teoribildning framåt på ett tydligt sätt.42 Grunden till den 
amerikanska liberalismen som politisk ideologi, såsom vi känner den idag, går 
att finna i Woodrow Wilsons ideal som bär tydliga spår av både John Locke 
och Immanuel Kant.43 Detta Wilsonska ideal bygger på bilden av ett naturligt 
tillstånd mellan stater, vilket i sin tur faller tillbaka på Lockes tes om de så 
kallade ”Naturliga Rättigheterna”.  Enligt Locke var rätten till ett liv, rätten till 
frihet och rätten till privat egendom de grundläggande medborgerliga 
rättigheterna.44 Detta naturliga tillstånd fanns, om man får tro Locke, endast på 
två ställen i hans samtida värld, nämligen bland:  
savages in other lands, and among princes and rulers of independent governments all through 
the world.45  

Uppenbarligen betraktas det liberala världssystemet utifrån enligt ett anarkiskt 
tillstånd där de suveräna regenterna inte har någon internationell regering att ta 
hänsyn till. Däremot så har de vissa gemensamma värden som styr deras 
förhållningssätt gentemot varandra, det naturliga tillståndet. 

Enligt schweizaren Emmerich de Vattel, som var en uttolkare av Locke, hade 
varje stat rätten till självförsvar och rätten att använda våld mot den som 
attackerar honom eller hans rättigheter.46 Innebörden är att stater dessutom 
under vissa förutsättningar har rätt att föra offensivt krig för att bestraffa stater 
som i sin tur försuttit sin naturliga rätt genom att förgripa sig på någon annan 
stat.47  

Idealismen som analysverktyg bygger alltså på den politiska idén om 
liberalismen á la John Locke men är inte lika utvecklad som exempelvis 
realismen och geopolitiken senare kom att bli.48 

Viktigt i idealismen är uppfattningen om interdependens som förklaring till 
staters inbördes relationer snarare än maktkampen.49 Interdependens ges här 
innebörden att det finns fler aktörer än enbart stater som påverkar 
internationella relationer, det internationella systemet har ingen hierarki och 
militär makt utnyttjas inte för att lösa konflikter inom en interdependent 
region.50  

                                                 
42 Winnerstig, A World Reformed,, s 56 
43 Ibid, s 56 
44 Fredriksson, 20 Filosofer (Stockholm: Norstedts förlag, 1994), s 87 
45 Knutsen, A history of International Relations, s 120 
46 de Vattel citerad i Knutsen, A history of International Relations Theory, s 120 
47 Knutsen, A history of International Relations Theory,  s 121 
48 Knutsen, A history of International Relations Theory, s 255 
49 Winnerstig, A World Reformed, s 61 
50 Ibid, s 61 
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 For the liberal state, then, a foreign policy that centers on security in the traditional sense 
is not enough; what is needed is a policy that goes beyond security to the protection and 

promotion of individuals rights.51 

Olika liberala tänkare har dock skilda meningar om hur man ska gå tillväga 
för att främja spridningen av mänskliga rättigheter och liberala principer i 
allmänhet. De flesta liberaler anser dock att demokrati och 
demokratiseringsprocesser är något gott i sig självt. Winnerstig utvecklar detta 
och menar att en varaktig fred, i de amerikanska liberalernas ögon, kan vinnas 
genom en successiv spridning av demokrati och liberala värderingar globalt.52 

This is, of course, a huge claim: if all states became democracies, perpetual peace would in 
fact be possible – if not cast in iron.53 

En typiskt liberal åsikt är, som Norman Angell förde fram i boken The 
Foundations of International Polity (1914), att aggression inte lönar sig - vare 
sig politiskt eller ekonomiskt.54 Winnerstig säger dock att liberala stater inte 
per automatik är fredligare än icke-liberala stater, snarare kan de till och med 
vara mer benägna att ta till militärt våld på grundval av just liberala principer.55  

Ur ett liberalistiskt perspektiv skulle alltså en stat framställa sin omvärld 
genom att främst beskriva hot mot grundläggande ideologiska liberala 
värderingar och naturliga lagar. Viktigt att notera är att hoten är av icke-
materiell art och kan ligga på en strukturell snarare än faktiskt påtaglig nivå.56 

Den politiska bakgrunden till idealismen, liberalismen, innehåller 
övertygelsen att världen går att förändra till det bättre. Innebörden av detta är 
att det i USA finns strömningar som uppfattar att man borde kunna påverka 
levnadsförhållanden för enskilda folkgrupper om demokratiseringsprocesser 
och uppror mot diktaturer aktivt stödjs av den amerikanska regeringen.57 

En stat som utgår från liberalistiska värderingar och normer tenderar att se 
eventuella problems lösning främst i samverkan mellan institutioner och stater. 
Denna samverkan sker i form av ekonomiskt utbyte, en acceptans och ett 
stödjande av internationell lag.58 På ett plan är den liberala framtidsvisionen ett 
slags internationell federation av republikanska stater där ett gemensamt 
institutionellt byggande leder till allmän demokratisering. Ett medel för att nå 
dithän är att lämna stöd till demokratiska rörelser. Stödet som lämnas utgörs 
företrädesvis i form av icke-militära bidrag.  

Statens roll skulle enligt denna idétradition beskrivas främst ur ett perspektiv 
som konfliktlösare, den som aktivt för fram demokratiska och liberala värden. 

                                                 
51 Winnerstig, A World Reformed, s 72 
52 Ibid, s 73 
53 Ibid, s 77 
54 Aggestam et al, Europeisk Säkerhetspolitik, s 18 
55 Winnerstig, A World Reformed, s 77 
56 jämför Knutsen, A history of International Relations Theory, s 258 
57 Se exempelvis Kissinger, Does America Need A Foreign Policy?, s 238 
58 Winnerstig, A World Reformed, s 59 
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 1.5.3 Realism som utrikespolitisk tradition 
Realismen har beskrivits som en motreaktion mot liberalismen som efter två 
världskrig började betraktas som naiv, utopisk och överoptimistisk i synen på 
världen och säkerhetspolitiken.59 Uppenbarligen stämde inte liberalisternas 
beskrivning om interdependens och samarbete eftersom krig kontinuerligt 
uppkom i världen. I boken Europeisk säkerhetspolitik uppges att Kenneth 
Waltz har sagt att han håller med Norman Angell om att krig aldrig lönar sig 
men att han därefter torrt lagt till: Yet war recurs.60 Det är ett uttalande som 
tydligt fångar realismens kärna, antagandet att konflikter är ett 
normalförhållande stater sinsemellan. En annan komponent som av Waltz 
givits en primär roll är tanken om maktbalans, liksom att staten är den 
viktigaste aktören i ett anarkiskt system.61 

Ett av de grundläggande antagandena i realismen, är att det inte finns någon 
högre internationell instans än just den suveräna staten och att det leder till ett 
anarkiskt system. På grund av att systemet är anarkiskt till sin natur och på 
grund av att staterna som ingår i systemet beskrivs agera utifrån ett 
egenintresse hamnar de i konflikt med varandra och därför är väpnad kamp 
något oundvikligt.62 Maktkampen, som ibland blir rent existentiell till sin natur, 
avgörs ytterst av militär styrka och hotet om krig är ständigt närvarande.63 I 
denna värld konkurrerar alla stater med varandra och statens överlevnad är 
målet för den förda utrikespolitiken.  

I det internationella politiska systemet finns, enligt Svante Karlssons 
beskrivning av politisk realism, bara en viss mängd makt fördelad vid varje 
givet tillfälle. Eftersom staternas intresse definieras som makt kommer 
konkurrensen om makten därmed att öka risken för konflikter.64 Det pågår 
också en ständig kamp mellan så kallade status-quo stater och revolutionära 
stater där de förra är nöjda med och vill skydda den befintliga 
maktfördelningen samtidigt som de senare försöker att få en förändring av 
denna till stånd.65 Utifrån denna ideologiska tradition förklaras den ena statens 
vinst som en förlust för den andra staten, vilket i sig lägger grunden till en 
förnyad eller förlängd konflikt.66 

Staternas primära mål är, enligt Waltz, emellertid att överleva som stater, och 
inte enbart att maximera sin makt.67 Strukturen definieras i sin tur i termer av 
dess anarkiska karaktär och distributionen av makt staterna emellan. Waltz 
hävdar därefter att strukturen konstant leder till bildandet av maktbalanser, 

                                                 
59 Aggestam et al, Europeisk säkerhetspolitik, s 200 
60 Waltz citerad i Aggestam et al, Europeisk säkerhetspolitik, s 19 
61 Winnerstig, A World reformed, s 35 
62 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1992), s 9 
63 Ibid, s 9 
64 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap, s 102 
65 Ibid, s 102 
66 Ibid, s 11 
67 Aggestam et al, Europeisk säkerhetspolitik, s 22 
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 eftersom bristen på en överstatlig världsordning tvingar stater – som i första 
hand alltså värnar om sin egen överlevnad – att gå ihop med andra stater vars 

makt växt sig för stark, och som därför skulle kunna hota andra staters existens. 
Maktbalanser kan, menade Waltz,  vara mer eller mindre stabila. Med detta 
skall förstås att en bipolär världsordning, dvs. en sådan som rådde under det 
kalla kriget, bäst gynnar stabiliteten i världen, då sannolikheten för krig mellan 
”polerna” blir mycket liten; alternativen är inget krig eller ett totalt 
kärnvapenkrig. 

Geopolitiken utgör en sidogren av realismen och är nära besläktad med denna 
eftersom grundförutsättningar och antaganden är likartade.68 I geopolitiken 
läggs fokus på geografins politiska betydelse. Den svenske statsvetaren Rudolf 
Kjellén var i början av 1900-talet en förgrundsgestalt för en socialdarwinistiskt 
orienterad teori som i korthet gick ut på att Stater är som biologiska väsen, 
inbegripna i ständig kamp med varandra, och de starkare staterna har rätt att 
växa sig starkare på de svagares bekostnad.69 Geopolitiken består idag av 
teorier utan socialdarwinistiska associationer och den gemensamma nämnaren 
är snarare geografins specifika koppling till utrikes- och världspolitiken; en 
stats intentioner och agerande bestäms till stor del av dess geografiska läge och 
utbredning.70 

Ur ett realistiskt perspektiv visar det sig alltså att stater tenderar att definiera 
sin omvärld och hot utifrån existentiella hot  mot sin och andra staters plats i en 
internationell struktur. Dessa hot och problem löses i en realistisk värld främst 
genom att stater söker maximera sin makt och sitt inflytande inom systemet. 

USA:s roll borde här beskrivas utifrån ekonomiska intressen och en önskan 
att bibehålla eller stärka en tydligt definierad plats i det internationella 
systemet. 

Till skillnad mot vad vi sett i det föregående borde vi kunna spåra en 
värdegrund som bottnar i realismen genom att se uttalanden som omfattar 
militära hot mot stater och beskrivningar av en överhängade fara att olika 
staters plats i ett hierarkiskt internationellt system riskeras. 

1.6 Metod   
Tillvägagångssättet i den här undersökningen bygger helt och hållet på en 
kvalitativ innehållsanalys av USA:s förda utrikespolitik under hösten 1990. Det 
empiriska materialet utgörs i sin helhet av officiella uttalanden av den 
amerikanska presidenten George Bush.  

För att kunna studera nyanser i den amerikanska säkerhets- och 
utrikespolitiken kommer tre aspekter, som var för sig utgör indikatorer på 
vilken värdegrund uttalandet kan sägas vila på, att lyftas fram och analyseras. 
Textanalysen kommer att ge oss ett fundament varifrån vi kan diskutera 
                                                 
68 Aggestam et al, Europeisk säkerhetspolitik, s 153 
69 Ibid , s 207 
70 Ibid, s 18-19 
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 allmängiltiga och återkommande mönster av sammanhang och förändring 
inom den amerikanska utrikespolitiken.  

Utgångspunkten i studien är betydelsen av det talade ordet i en politisk 
kontext, alltså det som presidenten säger i ett visst syfte. Att den så kallade tal-
akten är betydelsefull och intressant att studera har redan konstaterats. 

Det empiriska materialet utgörs, som vi tidigare sett, av tal av amerikanska 
presidenter och undersöks utifrån en kvalitativ textanalys som genomförs i fyra 
steg. I det första steget har jag gallrat bland samtliga tal president Bush höll 
under perioden från och med den 2 augusti 1990 till och med den 15 januari 
1991 (se Fig. 1).71  I denna första gallring sorterades samtliga tal bort där krisen 
med Irak inte nämndes.  

I nästa steg analyseras de kvarvarande talen för att se hur de två politiska 
traditionerna realism och idealism kommer till uttryck. Tillvägagångsättet är 
till att börja med att söka finna förekomsten av utsagor, som kan identifieras 
utifrån de båda ideologiska traditionerna, och se hur de kommer till uttryck i 
presidentens uttalanden.   

För att systematisera analysen väljer jag att fokusera på tre aspekter av 
presidentens uttalanden: nämligen omvärldsbeskrivning, problemlösning och 
rolluppfattning. Genom att välja just de här tre aspekterna kommer jag att 
kunna konkretisera vad presidenten säger genom att titta på ett par specifika 
områden som ingår i talen. Tanken är att kunna åskådliggöra hur presidenten 
beskriver eventuella hot, hur han utifrån samma hotuppfattning presenterar och 
föreslår åtgärder och slutligen hur han motiverar USA:s roll i konflikten med 
hänsyn till de två tidigare aspekterna. Fördelen med att välja just de här tre 
infallsvinklarna är att de hänger ihop med varandra och går att spåra i samtliga 
tal på ett eller annat sätt. 

I det tredje steget grupperas samtliga utsagor, som framkommit i analysen 
ovan, inom respektive tradition och aspekt. De enskilda utsagorna 
kategoriseras samt klassificeras som hemmahörande i den ena eller andra 
värdetraditionen utifrån en så kallad meta-metod. Med det menar jag att 
innehållet i talen analyseras och ordnas logiskt utifrån ämne genom att 
utsagorna systematiskt sammanförs i grupper med en gemensam nämnare.72 
Syftet är att sträva efter en abstraktionsgrad där det går att dra generella 
slutsatser om återkommande mönster eller förändringar av amerikansk 
utrikespolitik under president George Bush i samband med irakkrisen hösten 
1990.  

Slutligen skall uttalanden av president Bush från den aktuella perioden 
jämföras med tidigare presidenters för att undersöka på vilket sätt han förhåller 

                                                 
71 Från och med Iraks angrepp på Kuwait den 2 augusti 1990 till och med den 16 januari 1991 då koalitionen 
inleder sina anfall mot irakiska förband. 
72 Jämför Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts Juridik 2002) s. 234 ff, om systematisering 
och att ordna innehåll logiskt 
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 sig till amerikansk utrikespolitisk tradition. Här kommer tidigare presidenters 
tal från mars 1913 till oktober 1983 att undersökas utifrån samma perspektiv 

och aspekter som ovan. Förhoppningen är att vi skall erhålla en slags historisk 
fond mot vilken Bush kan jämföras. 

1.7 Disposition 
Det här första kapitlet syftar till att informera läsaren om hur jag lagt upp 
forskningen och vad som redan är gjort i liknande undersökningar samt peka på 
några viktiga grundförutsättningar för den kommande analysen. De därpå 
följande kapitlen två och tre utgör uppsatsens kärna där undersökningen av det 
empiriska materialet redovisas. Kapitel två är en redovisning av analysen av 
president George Bushs tal under irakkrisen hösten 1990 och efter detta följer 
ett kapitel där en analys av tidigare presidenters tal och en jämförelse mellan 
dessa och president Bush framförs. Frågorna, som ställdes i inledningen, 
besvaras därefter i kapitel fyra och kapitel fem slutligen kan ses som ett 
fristående kapitel där jag gör allmänna reflektioner över det studerade 
materialet och resultaten av analysen.  

En del läsare kommer kanske att tycka att det blir svårt att läsa och följa det 
historiska skeendet eftersom den kronologiska ordningen bryts sönder på grund 
av den gjorda dispositionen och på grund av kategoriseringen av talen, men jag 
vill med den valda metoden tydligt belysa att det är förekomsten av realism och 
idealism i talen som är intressant snarare än den faktiska tidsföljden. 
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 2 George Bushs tal hösten 1990 
2.1 Liberal tradition 
2.1.1 USA:s syn på hot i en värld som strävar mot liberala värden  

När vi studerar president George Bushs beskrivningar av skeendet hösten 
1990 framträder tydliga drag som kan förstås ur ett liberalt perspektiv. När 
innehållet i talen utforskas närmare framträder ett mönster som består av tre 
stycken tydliga grupper bestående av en liberal utsiktshorisont och värdegrund. 
Den första av dessa grupper kan hänföras till vad vi kan kalla beskrivningar av 
brott mot FN-stadgan och hot mot internationell lag. Ett karakteristiskt 
exempel ur denna grupp är det tal president George Bush höll i Helsingfors 
efter att ha träffat den sovjetiske presidenten Gorbatjov: 
We are united in the belief that Iraq´s aggression must not be tolerated. No peaceful 
international order is possible if larger states can devour their smaller neighbors.73  

Det president Bush säger här är att det internationella systemet med sin 
anarkiska struktur fungerar enbart därför att det finns en viss allmänt 
accepterad och vedertagen ordning som gäller. Ordningen utgörs av de 
internationella lagar och regler som bär upp systemet, nämligen FN-stadgan.74  

I denna större grupp återfinns också vad jag har valt att betrakta som en 
undergrupp till den tidigare. Utsagorna inom denna undergrupp utgörs av 
uttalanden kopplade till den vidare synen på internationell lag och 
exemplifieras bra genom följande citat: 
What Iraq has done violates every norm of international law.75 

Hotet beskrivs vid ett annat tillfälle av presidenten vara mot frihet och 
rättssäkerhet (rule-of-law): 
…, the world cannot waiver in its opposition to the threat that Iraq has placed on the doorstep 
of all nations who cherish freedom and the rule of law.76  

Den andra gruppen utgörs av utsagor som främst rör ett område jag kallar 
brott mot allmänna liberala värden. Gruppen kan exemplifieras med 
uttalanden som har med brott mot mänskliga rättigheter att göra. Vid 
upprepade tillfällen tar presidenten upp situationen för den amerikanska 
personalen på ambassaden i Kuwait City som svälts ut av irakierna genom att 
förvägras att komplettera sina matförråd. Han liknar det vid brott mot 
mänskliga rättigheter och säger att inte ens Hitler gjorde så.77 Vid ett annat 
tillfälle säger han att Saddam Hussein visar ett  

                                                 
73 GB 11/09/1990 
74 I detta sammanhang blir FN och stadgan ett utslag av liberalism och idealism, men FN kan också ses som ett 
realpolitiskt verktyg att kontrollera den anarkiska ordning som råder i det internationella systemet. 
75 GB 03/08/1990 
76 GB 22/08/1990 
77 GB 01/11/1990C 
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 outrageous disregard for basic human rights…78 

Ett annat intressant prov på liberal utsiktshorisont är att begreppen ont och 
gott används inom denna grupp av utsagor: 
… today, in the Persian Gulf, what we are looking at is good and evil, right and wrong.79 80 

En annan typ av yttranden vi återfinner inom gruppen är sådana som handlar 
om att det är demokratin som företeelse som är hotad.  
Each day that passes increases Saddam’s worldwide threat to democracy.81 

Den tredje och sista gruppen utgörs av uttalanden som är framtidsorienterade 
och handlar om hot mot den nya världsordningen såsom presidenten ser den 
framför sig och strävar emot. Det normativa idealet är tydligt och ligger i linje 
med den messianska uppgift USA uppfattar sig ha. 
Iraq´s aggression is not just a challenge to the security of Kuwait and other Gulf neighbors but 
to the better world we all hope to build in the wake of the cold war. We’re not talking simply 
about the price of gas; we are talking about the price of liberty.82 

Här syns tydligt hur liberalismen ligger till grund för hur USA ser på en 
framtida utveckling i regionen och vilka mål USA har med kriget i Irak. 

Avslutningsvis har jag funnit ett uttalande som ligger utanför den gjorda 
kategoriseringen men som kan vara intressant att belysa eftersom det redovisar 
en något avvikande beskrivning av problematiken i regionen jämfört med vad 
som redovisats ovan. I ett tal inför Arab-American Community inleder 
presidenten nämligen med att säga att han är glad att kunna träffa så många för 
att diskutera the vital issue of our collective security, both abroad and at 
home.83 Det intressanta är att presidenten här väljer att använda begreppet 
kollektiv säkerhet snarare än att tala om den koalition eller allians som byggts 
upp i Persiska viken. Kissinger definierar skillnaden mellan en allians och 
kollektiv säkerhet utgående från ett rättsligt och juridiskt perspektiv. En allians 
är, enligt honom, territoriell till sin natur och bygger på antingen ett territorium 
som skall försvaras eller en rättslig grund som orsak till krig (casus belli). Den 
kollektiva säkerheten däremot definierar inte territoriet eller verktygen som 
skall användas för försvaret. Det är snarare en juridisk konstruktion, en 
överenskommelse mellan ett antal stater liksom FN.84 Denna klara tyngd som 
Kissinger lägger på överenskommelsen mellan stater uppfattar jag vilar på en 
klart liberalistisk värdegrund. Förutsatt att vi accepterar Kissingers definition 

                                                 
78 GB 01/10/1990 
79 GB 23/10/1990 
80 Fortsättningen på talet handlar till del om den nu så bekanta historien om barnen som rycktes upp ur sina 
kuvöser och som sedermera dog. Nu vet vi att historien var helt fabricerad och ingick i den amerikanska 
informationsoperationen mot Irak. Ett tydligt exempel på en vilja att förstärka uppfattningen om ont och gott i 
konflikten. 
81 GB 05/01/1991 
82 GB 22/11/1990E 
83 GB 24/09/1990 
84 Kissinger, Does America need a foreign policy?, s 43 
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 skulle presidentens uttalande tydligt påvisa en liberal uppfattning om 
begreppet säkerhet i den aktuella regionen. 

Sammanfattningsvis så är det som president George Bush säger om sin 
omvärld att det internationella systemet med sin anarkiska struktur fungerar 
enbart därför att det finns en viss allmänt accepterad och vedertagen ordning, 
och att det är den som gäller för förhållandet mellan enskilda stater. Ordningen 
utgörs av de internationella lagar och regler som bär upp systemet, nämligen 
FN-stadgan.  

När omvärlden och hoten beskrivs syns det tydligt att liberalismen till del 
ligger som grund för hur USA ser en framtida utveckling i Persiska viken och 
vilka mål USA har med kriget i Irak. 

2.1.2 Internationell samverkan och diplomati som problemlösare 
När president Bush presenterar olika sätt att lösa konflikten mellan Irak och 
Kuwait respektive krisen mellan Irak och det internationella samfundet så 
framkommer flera liberala alternativ. När vi betraktar utsagorna lite närmare 
upptäcker man snart att de trots allt går att sammanföra i enbart två olika 
grupper: diplomati och tvångsmakt. 

Den första syns i att han i det längsta försöker övertyga Irak att lämna Kuwait 
med hjälp av diplomatiska lösningar och samtal. Ett exempel på detta är när 
Bush i augusti redovisar att han avser att fortsätta arbeta främst med 
diplomatiska hjälpmedel för att förmå Irak att lämna Kuwait:  … we’re pushing 
forward on diplomacy.85 Senare utvecklar han det ett steg: 
… our intention, and indeed the intention of almost every country in the world, is to persuade 
Iraq to withdraw, that it cannot benefit from this illegal occupation, that it will pay a stiff price 
by trying to hold on and an even stiffer price by widening the conflict. And of course, we seek 
to achieve these goals without further violence.86  

Den tydliga kopplingen till en bred multinationell koalition och att ett brott 
begåtts mot internationell lag pekar på en liberal uppfattning om hur dilemmat 
med Irak skall lösas.  

Inom ramen för diplomatin redovisas att FN tagit ett antal resolutioner 
gentemot Irak och att dessa är grunden för hur Irak skall hanteras. 
We can now point to five United Nations Security Council resolutions that condemns Iraq’s 
aggression. They call for Iraq´s immediate and unconditional withdrawal, the restoration of 
Kuwait´s legitimate Government and, categorically reject Iraq´s cynical and self-serving 
attempt to annex Kuwait.87   

Uppräkningen av resolutionerna som misslyckats tyder på att man nu givit upp 
tanken om en helt fredlig lösning med hjälp av FN, men att presidenten 
fortfarande ser att FN måste legitimera ett ingripande med nödvändiga 

                                                 
85 GB 05/08/1990 
86 GB 28/08/1990 
87 GB 11/09/1990 
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 maktmedel. Däremot så ger ju sanktionerna en möjlighet att tillgripa 
ekonomiska maktmedel för att få Irak att lyda resolutionerna. 

We are now in sight of a United Nations that performs as envisioned by its founders. We owe 
much to the outstanding leadership of Secretary General Perez de Cuellar. The UN is backing 
up its words with action. The Security Council has imposed mandatory economic sanctions on 
Iraq, designed to force Iraq to relinquish the spoils of its illegal conquest. The Security Council 
has also taken the decisive step of authorizing the use of all means necessary to ensure 
compliance with these sanctions.88 

Sanktionerna, som Bush talar om, bygger på ekonomiska verktyg att nå 
målsättningen att tvinga Irak att lämna Kuwait. Här är det uppenbarligen så att 
diplomatin förstärkts med resolutioner och ekonomiska medel som en form av 
tvångsmakt. Sanktioner återfinns alltså både inom det diplomatiska och det 
ekonomiska fältet eftersom det är med diplomatins hjälp man får sanktioner till 
stånd vilka sedan genomförs som ett ekonomiskt medel. 
… the United Nations Security Council approved for the first time in 23 years mandatory 
sanctions under chapter VII of the United Nations Charter. These sanctions, now enshrined in 
international law, have the potential to deny Iraq the fruits of aggression while sharply limiting 
its ability to either import or export anything of value, especially oil.89  

Den tillit president Bush här visar att han har till det internationella samfundet 
anger en tydlig liberalistisk syn på hur problemet skall kunna lösas, men det är 
en form av tvångsmakt som till slut ska övertyga den irakiska ledningen om 
reträtt från Kuwait. 
… the goal is to get Iraq out, obviously, of Kuwait and have the legitimate rulers return. That 
is the goal. And the strategy is to use economic sanctions, fully effective, to see what 
happens.90 …sanctions remain our strategy for solving this crisis.91 

En effekt av sanktionerna mot Irak var att det blev isolerat från omvärlden och 
i Bushs beskrivning av problemet framkommer att det också är en önskvärd 
situation. Det viktiga budskapet är att USA och den övriga världen antyder att 
Irak skall isoleras med gemensamma ansträngningar och att dessa emanerar 
från internationella regimer, såsom FN, och regionala organisationer.  
If the nations of the world, acting together, continue, as they have been, to isolate Iraq and 
deny Saddam Hussein the fruits of aggression, we will set in place the cornerstone of an 
international order more peaceful, stable, and secure than any that we have known.92 

Jag har utöver de ovan redovisade mönstren funnit ett fascinerande uttalande 
kopplat till framtiden och som är av vikt att lyfta fram därför att president Bush 
målar upp ett framtida problemlösningskoncept för regionen där diplomati och 
samarbete överväger:  
In the aftermath of Iraq´s unconditional departure from Kuwait, I truly believe there may be 
opportunities for Iraq and Kuwait to settle their differences permanently, for the states of the 

                                                 
88 GB 11/09/1990 
89 GB 08/08/1990 
90 GB 11/08/1990 
91 GB 21/09/1990 
92 GB 8/09/1990 
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 Gulf themselves to build new arrangements for stability, and for all the states and the peoples 
of the region to settle the conflicts that divide the Arabs from Israel.93 

Som vi sett signalerar presidenten en vilja att främst använda andra medel än 
militära för att finna en lösning på konflikten. Lösningarna presenteras inom 
två huvudsakliga områden: Irak skall förmås att lämna Kuwait genom 
diplomatiska medel och visst användande av tvångsmakt, varav den senare 
har beståndsdelar som skulle kunna identifieras utifrån både liberalism och 
realism medan den förra enbart beskrivs med liberala termer. 

2.1.3 USA:s roll som den engagerade stormakten 
När presidenten beskriver USA:s roll och förklarar varför USA måste engagera 
sig i konflikten mellan Irak och Kuwait använder han flera olika, påtagligt 
liberalt färgade, argument, men det intressanta är att samtliga förklaringar på 
något sätt faller in under en enda större grupp. När utsagorna, som hänger ihop 
med hur presidenten beskriver USA:s roll i konflikten, analyseras framträder 
nämligen ett tydligt mönster där rollen framför allt kan sägas bygga på att 
Amerika skall försvara vissa principer och den nya världsordningen. Man 
skulle kunna betrakta utsagorna som ett utslag av en slags offensiv liberalism 
där anledningen till att USA engagerar sig är att vissa liberala principer om 
fred och frihet för alla står på spel:  
At this very moment, they [American soldiers] serve together with Arabs, Europeans, Asians 
and Africans in defense of principle and the dream of a new world order. That is why they 
sweat and toil in the sand and the heat and the sun.94… 

Vidare sägs USA:s roll vara att markera att hot mot frihet fortsättningsvis 
inte kan accepteras: 
…we are here to guarantee freedom is protected and that Iraq´s aggression will not be 
rewarded. We must send a signal to any would-be Saddam Husseins that the world will not 
tolerate tyrants who violate every standard of civilized behavior – invading, bullying and 
swallowing whole a peaceful neighbor.95 

USA:s roll är också att engagera sig mot det av Irak förda aggressionskriget 
och det allmänna hotet mot de liberala värdena som uppkommit på grund av 
kriget mot Kuwait. 
What we’re doing in the Persian Gulf is not anything about war for oil. What we’re doing is 
standing up against naked aggression, and we will succeed.96  

Vid ett par tillfällen beskriver presidenten att USA har ett visst ansvar därför 
att det står för överlägsna ideal: 
… we will not stop short of our stated objectives. We are the United States of America. We are 
standing for principle, and that principle must prevail.97 ...we have disproportionate 
responsibility to lead and to stand for something.98  

                                                 
93 GB 01/10/1990 
94 GB 11/09/1990 
95 GB 22/11/1990B 
96 GB 05/11/1990 
97 GB 02/11/1990 
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 Utifrån denna syn på sig själv och sin uppgift har USA också en roll att 
återställa ordningen och förändra världen till nåt positivt: 

Together with the nations of the world, I am confident that we can reverse the dangerous 
course of events brought on by the actions of Saddam Hussein and restore peace, stability, and 
respect for the rule of law.99 

… The consequences of our not doing so [standing up for aggression] is not just a challenge 
to the security of Kuwait and other Gulf nations but to the better world that we all have hoped 
to build in the wake of the old War. And therefore, we and our allies cannot and will not shirk 
our responsibilities. The state of Kuwait must be restored, or no nation will be safe and the 
promising future we anticipate will indeed be jeopardized.100  

Även här kan vi se en dimension i talen som handlar om en framtid beskriven 
genom en offensiv form av liberalism: 
… we have another, final objective: to create a new partnership of nations; a new world order 
that is free from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, more secure in the quest 
for peace.101  

Man kan av det ovan anförda utläsa, att presidenten anser att USA har ett 
visst ansvar och en moralisk uppgift att försvara vissa principer. Principerna 
som skall försvaras är de traditionella amerikanska liberala om fred och frihet 
för alla. Eftersom USA representerar en viss moral ger det också ett ansvar att 
föra de liberala principerna vidare i världen till folk som ännu inte är fria. 
Anledningen till att USA har det här ansvaret är att det står för överlägsna ideal 
i form av en demokratisk liberalism. Det amerikanska engagemanget kommer, 
utifrån dessa liberala ideal, att leda till att den eviga världsfreden och global 
fred, rättvisa och frihet säkras. 

USA:s roll är alltså att värna om en värld där man inte skall behöva frukta 
sina grannar. 

En annan aspekt som framkommer i talen är att det ligger i USA:s intresse att 
FN-stadgan följs. En stor risk med Iraks aggression mot Kuwait ligger i det 
faktum att hela det internationella liberala systemet kan sättas ur funktion om 
aggressionskrig får leda till framgång och förhandlingsposition. Därav den av 
USA valda strategin med tvångsmakt102 och  istället för klassiska diplomatiska 
bilaterala förhandlingar om avträdande av territorium och ökat inflytande över 
vissa områden. 

2.2 Spår av realism 
2.2.1 USA:s syn på hot i en konkurrerande omvärld 

När president Bush under hösten och vintern 1990 redogör för situationen i 
Mellanöstern använder han uttryck och beskrivningar som till del kan sägas 
                                                                                                                                 
98 GB 22/11/1990C 
99 GB 8/09/1990 
100 GB 08/11/1990 
101 GB 26/09/1990 
102 För en djupare diskussion om begreppet tvångsmakt och utpressning hänvisas till Peter Viggo Jakobsen, 
Western Use of Coercive Diplomacy After the Cold War (London: Macmillan Press Ltd 1998), passim 
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 vara färgade av en realistisk och till och med geopolitisk grundsyn på sin 
omvärld. Man kan efter en analys se ett visst mönster i talen och utifrån det 

dela in utsagorna rörande presidentens omvärldsuppfattning i tre huvudsakliga 
grupper. Den första gruppen har jag valt att beteckna som hot mot 
Saudiarabiens integritet och kan exemplifieras med följande tydliga 
uttalanden: 
… a powerful Iraqi army invaded its trusting and much weaker neighbour, Kuwait. Within 
three days, 120,000 Iraqi troops with 850 tanks had pored into Kuwait, and moved south to 
threaten Saudi Arabia.103 

…[Saddam Hussein] sent his armor and his troops south to mass along the Saudi Arabian 
border, threatening yet another member of the United Nations, another member of the Arab 
League.104  

Den andra gruppen utgörs av uttalanden baserade på en realistisk och 
geopolitisk syn på säkerhet och stabilitet i regionen. Ett mycket typiskt fall är 
när presidenten motiverar varför USA kan agera i Persiska viken ostört.  
Suppose we set the clock back 5 years, say nothing of 10 or 20, and we had an event of this 
nature in the Middle East. The major unknown and the major area of concern would have 
been: How would the Soviets react? How would the Soviets view this? What actions are the 
Soviets apt to take? Now, today we don´t have that concern because they have joined in in the 
United Nations in condemning this aggression. That´s a siginificant difference from the way it 
used to be. It makes the equation so much easier to solve105.  

Genom att dra parallellen till kalla kriget är Bush tydlig med att ha en 
realistisk maktbalanspolitik för ögonen i den aktuella regionen. Ett annat prov 
på samma tolkning av tillståndet i regionen är nästa utsaga. 
Saddam already poses a strategic threat to the capital cities of Egypt, Saudi Arabia, Turkey, 
Israel and Syria, as well as our own men and women in the Gulf region.106 

En undergrupp till den ovan redovisade utgörs av uttalanden relaterade till 
Iraks tillgång till massförstörelsevapen och är inte minst intressanta att belysa 
med tanke på vad som just nu utspelas i samma område.107 

På en fråga om Iraks kemiska, biologiska och nukleära förmåga är en 
prioriterad fråga för USA svarade presidenten att innehavet av sådana vapen 
konstituerar ett hot mot den regionala säkerheten och stabiliteten.108 Ett citat 
värt att ta upp är följande: 
I´m deeply concerned about Saddam´s efforts to acquire nuclear weapons. Imagine his ability 
to blackmail his neighbors should he possess a nuclear device.109 

President Bush målar vid ett senare tillfälle upp en bild av det framtida hot 
Saddam utgör om han inte hanteras omedelbart genom att beskriva det så här: 
                                                 
103 GB 11/09/1990 
104 GB 01/11/1990 
105 GB 14/08/1990 
106 GB 05/01/1991 
107 Detta skrivs under vintern och våren 2003 
108 GB 01/11/1990C 
109 GB 30/11/1990 
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 The price of peace now on Saddam´s terms will be paid many times over in greater sacrifice 
and suffering. Saddam´s power will only grow, along with his appetite for more conquest. The 

next conflict will find him stronger still – perhaps in possession even of nuclear weapons – and 
far more difficult to defeat.110 

En annan undergrupp omfattar uttalanden baserade på en beskrivning av 
Iraks invasion av Kuwait påminner om de mer liberala argument om 
aggressionskrig vi sett i det tidigare avsnittet. Här lägger presidenten dock till 
en dimension som gör att man kan spåra en viss realistisk uppfattning om det 
som hände i Kuwait. 

...Iraqi Armed Forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait.111  

Den tredje gruppen, slutligen, omfattar uttalanden som handlar om 
beskrivningar av USA:s intressen i regionen. 
Vital economic interests are at risk as well. Iraq itself controls some 10 percent of the world’s 
proven oil reserves. Iraq plus Kuwait controls twice that. An Iraq permitted to swallow Kuwait 
would have the economic and military power, as well as the arrogance, to intimidate and 
coerce its neighbors – neighbors who control the lion’s share of the worlds remaining oil 
reserves. We cannot permit a resource so vital to be dominated by one so ruthless. And we 
won’t.112  

Citatet i sin helhet vilar på realistisk, om inte geopolitisk, omvärldsuppfattning. 
Hotet mot USA beskrivs främst i termer av ekonomiska termer:  
Our country now imports nearly half the oil it consumes and could face a major threat to its 
economic independence. Much of the world is even more dependent upon imported oil and is 
even more vulnerable to Iraqi threats. …The security and stability of this vital area, an area 
that’s affects the lives of every American must be assured.113  

Ett ytterligare exempel som tydligt påvisar en realistisk uppfattning om det 
hot Irak och Saddam Hussein utgör mot USA är följande: 
The world community also must prevent an individual clearly bent on regional domination 
from establishing a chokehold on the world´s economic lifeline. We´re seeing global economic 
stability and growth at risk as, each day, countries around the world pay dearly for Saddam 
Hussein´s aggression.114 

Det bör också nämnas att president Bush i mitten av januari börjar använda 
en ny typ av argument som går ut på att sanktionerna inte längre fungerar utan 
också medför negativa konsekvenser för andra stater än bara Irak. 
While the world waited [for sanctions to work], while Saddam stalled, more damage was being 
done to the fragile economies of the Third World, emerging democracies of eastern Europe, to 
the entire world, including to our own economy.115 

En av de stora konsekvenser Iraks aggressionskrig mot Kuwait fått till följd 
är, enligt presidentens beskrivningar, en förändring av maktförhållandena i det 
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 internationella systemet. Det som Irak gjort är att tillförsäkra sig en starkare 
plats i det internationella systemet och i regionen på USA:s bekostnad. 

Genom att Kuwait invaderas förändras hela säkerhetsstrukturen i regionen, 
maktbalansen förskjuts åt ett för USA negativt håll med resultat att USA:s 
vitala intressen i regionen allvarligt sätts på spel och att man därmed måste 
engagera sig i konflikten. 
Clearly, our national security’s at stake here in the Gulf, not just from the threat of force but 
from the potential economic blackmail of a Gulf dominated by a power-hungry Iraq.116  

Det indirekta hotet mot USA beskrivs av presidenten i termer av ekonomiska 
konsekvenser genom att han påvisar hur ett Irak som dominerar oljetillgångar i 
hela området kan öka sitt internationella inflytande och påverka USA:s 
ekonomi på hemmaplan. Det hot som här målas upp är i form av ett Irak som 
kan tvinga världen till eftergifter på grund av dess tillgång till en betydande del 
av världens oljereserver. 

2.2.2 Maktinstrument som problemlösare 
När presidenten talar om det hot som han ser i Gulfen och vad det egentligen 
handlar om gör han det, som vi sett, främst ur ett maktbalansproblem. 
Synonymt med en sådan syn på arten av problemet indikerar han att problemet 
kortsiktigt skall lösas genom att återställa balansen i regionen.  

När det gäller presidentens sätt att beskriva hur konflikten skall lösas har jag 
sett tre stycken tydliga kategorier av utsagor. Den första kan benämnas stöd åt 
allierade  och illustreras väl av följande citat: 
 Armed Forces from countries spanning four continents are there at the request of King Fahd 
of Saudi Arabia to deter and if need be defend against attack. Muslims and non-Muslims, 
Arabs and non-Arabs, soldiers from many nations, stand shoulder to shoulder, resolute against 
Saddam Hussein’s ambitions.117  

I want to be clear about what we are doing and why. America does not seek conflict, nor do we 
seek to chart the destiny of other nations. But America will stand by her friends.118  

När presidenten i ett tal den 22 augusti beskriver läget i Persiska viken gör 
han det genom att beskriva den koalition som framgångsrikt byggts upp:  
…it´s also crucial that everyone understand that we are not in this alone. We stand shoulder to 
shoulder right there in the Middle East with the armed forces of 22 other nations from the 
Middle East, from Europe, and around the world. … All the nations of the world lined up to 
oppose aggression.119  

Detta uttalande kan sägas karakterisera den andra gruppen av beskrivningar jag 
valt att kalla koalitionsbyggande. 
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 Den tredje och sista gruppen har jag valt att kalla utnyttjande av våldsmakt. 
Här ser vi för första gången hur presidenten tydligt antyder utnyttjande av 

militär makt för att lösa konflikten med Irak.  
… I have today directed the Secretary of Defense to increase the size of U.S. forces committed 
to Desert Shield to ensure that the coalition has an adequate offensive military option should 
that be necessary to achieve our common goals.120 

På en fråga om varför presidenten fattat beslut om en ökning av den offensiva 
förmåga i Persiska viken svarar han att: 
…this is in the best security interest of our people there and of the coalition. I think it is just a 
guarantee of the safety of all, and I think it sends a very strong signal – another strong 
signal—to Saddam Hussein that we are very, very serious about seeing the United Nations 
resolutions complied to in their entirety, without any kind of watering down. …we´re now 
bringing up our forces for the reasons given.121 

Slutligen finns ett intressant exempel på när president George Bush beskriver 
framtiden med vad som kan uppfattas realistiska förtecken. På en fråga om 
president Bush kan tänkas acceptera en irakisk reträtt ut ur Kuwait utan att 
därefter reducera krigsmakten och med Saddam Hussein kvar som ledare för 
Irak svarar han:  
I want to see the goals that I stated fulfilled. And of course, I think part of that world would be 
– I think the world would demand that there be no chance of another invasion the minute this 
ended.122  

Uppenbarligen skiljer USA mellan två olika problem. Det ena gäller det 
ockuperade Kuwait och det andra gäller ett hotat Saudiarabien. De båda 
hanteras på olika sätt. I Kuwaits fall önskar man via den diplomatiska vägen, 
med stöd av sanktioner, övertyga Irak om det nödvändiga i att lämna landet. I 
det saudiska fallet däremot byggs ett starkt försvar av territoriet upp.123 
Problemet med ett expanderande aggressivt Irak skall mötas med regional 
styrkeuppbyggnad för att avskräcka Irak från att anfalla även Saudiarabien. 
Maktbalansen har på grund av Iraks angrepp mot Kuwait förändrats och för att 
balansera detta förstärks Saudiarabien militärt.124 

Uppbyggnaden av trupp i regionen skulle också kunna tolkas som ett led i att 
förstärka diplomatin med hjälp av militär maktdemonstration. Presidenten har 
vid det här laget givit upp hoppet om att fortsatt diplomati skall lösa problemet 
och indikerar att det enda som återstår är militära åtgärder. Det vi ser är en 
förstärkning av det diplomatiska verktyget med militära maktmedel. 

På en fråga om vad USA:s nya mer offensiva strategi med framgruppering av 
ytterligare förband innebär svarar president Bush: …if this movement of force 
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123 Egentligen hänger naturligtvis båda problemen intimt ihop, men presidenten har i sin retorik valt att hantera 
dem på olika sätt. Klassisk avskräckning i fallet Saudiarabien och diplomati i fallet Kuwait. 
124 Jämför Michael R Godon & Bernard E Trainor , Generals War, (New York: Backbay Books, 1995), s 148 
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 is what convinces him, so much the better.125 Det vi ser här är det medvetna 
utnyttjandet av militära maktmedel som en förstärkning av diplomatin genom 

att använda militära dispositioner som signalmedel. 

2.2.3 USA:s roll som regional balansmakt 
När det gäller beskrivningar om USA:s roll i konflikten kan man urskilja tre 

huvudsakliga grupper av uttalanden. Den första gruppen omfattar USA:s roll 
med hänsyn taget främst till maktbalansproblematik och kan delas in i tre 
undergrupper. Den första av dessa undergrupper har jag valt att benämna hjälp 
åt allierade stater.  

På en fråga om USA inte var för snabb med att framgruppera förband till 
Saudiarabien och att detta lett till en svårlöst situation svarade presidenten så 
här:  
… when we are invited by a friend to help defend against aggression that has recently taken 
place and that threatens to take place again, we´re going to respond. …And that´s a good 
signal to send to friends around the world.126  

Att USA:s roll är att utgöra en balanserande faktor genom att ställa upp för en 
allierad, i syfte att USA fortsatt måste kunna uppfattas som en trofast 
bundsförvant, är ett regelbundet drag i den förda politiken under hösten 1990 
och i överensstämmelse med det framkommer också beskrivningar om varför 
USA är där. Dessa typer av beskrivningar utgör den andra undergruppen och 
går ut på att USA skall balansera Iraks hot mot Saudiarabien. En typisk 
redogörelse är följande utdrag från ett tal inför kongressen : 
… a powerful Iraqi army invaded its trusting and much weaker neighbour, Kuwait. Within 
three days, 120,000 Iraqi troops with 850 tanks had pored into Kuwait, and moved south to 
threaten Saudi Arabia. It was then I decided to check that aggression.  […]… there will be a 
lasting role for the United States in assisting the nations of the Persian Gulf. Our role, with 
others, is to deter future aggression. Our role is to help our friends in their own self-defense. 
And something else: to curb the proliferation of chemical, biological, ballistic missile, and 
above all, nuclear technologies. 127 

Den tredje undergruppen är relativt lik den förra men innehåller förklaringar 
som sätter Iraks nya möjligheter att bli en central stat i hela regionen i fokus. 
Det handlar här om att USA skall balansera Irak i hela Mellersta östern.  

I sitt tal till nationen den 8 augusti utvecklar president Bush de nationella mål 
som gäller för konflikten med Irak. Fyra principiella faktorer anges som 
vägledande varav den tredje är synnerligen tydlig: 
…the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. … 
Kuwait´s legitimate government must be restored to replace the puppet regime. … the security 
and stability of the Persian Gulf. … to protect the lives of American citizens abroad.128 
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 Det finns ytterligare ett citat som också på ett tydligt sätt illustrerar 
presidentens syn på USA:s roll i hela regionen: 

Our objectives in the Gulf have never varied. We want to … safeguard the security and 
stability of the region.129  

Den andra större gruppen av beskrivningar som är tydligt kan kopplas mot en 
realistisk bild av USA:s roll i konflikten har jag valt att benämna USA:s 
försvar av egna intressen i regionen. I gruppen ingår även uttalanden som gör 
gällande att andra stater har samma intressen av stabilitet i regionen som 
Amerika: 

America and the world must defend common vital interests.130  

Vital economic interests are at risk as well. Iraq itself controls some 10 percent of the world’s 
proven oil reserves. Iraq plus Kuwait controls twice that. An Iraq permitted to swallow Kuwait 
would have the economic and military power, as well as the arrogance, to intimidate and 
coerce its neighbors – neighbors who control the lion’s share of the worlds remaining oil 
reserves. We cannot permit a resource so vital to be dominated by one so ruthless. And we 
won’t.131  

Den sista gruppen är mycket intressant och handlar om redogörelser att USA 
måste agera i konflikten och ta på sig en ledarroll därför att USA anser sig ha 
en stark position i det internationella samfundet. 
Recent events have surely proven that there is no substitute for American leadership. In the 
face of tyranny, let no one doubt American credibility and reliability. Let no one doubt our 
staying power. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn 
this fundamental truth.132  

For America to lead, America must remain strong and vital. Our world leadership and 
domestic strength are mutual and reinforcing; a woven piece, as strongly bound as Old 
Glory.133  

USA:s roll beskrivs här i tydligt realistiska termer, det är dess styrka som 
konstituerar ledarskapet. USA:s roll beskrivs alltså att vara en förstärkning av 
en allierad stat utsatt för yttre hot och att vara någon slags motpol och balans 
till den invaderande irakiska armén och som ett skydd för Saudiarabiens 
fortsatta territoriella självständighet.  
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 3 Amerikansk utrikespolitisk tradition 
3.1 Liberalism som återkommande fenomen i politiken 
3.1.1 Liberalismen som idé utsatt för hot 
När vi analyserar tidigare presidenters tal efter liberala och idealistiska 
uttryckssätt finner vi ganska snart att det går att urskilja tre grupper av 
beskrivningar av omvärlden. Den första av dessa grupper kan kallas generella 
hot mot liberala värden. Här återfinns beskrivningar som omfattar hot mot de 
naturliga rättigheterna fred, frihet och rätt till liv och egendom som är 
grundläggande för den liberala ideologin och den idealistiska teoribildningen. 
Samtliga presidenter har på något sätt i samtliga av mig undersökta tal en 
hänvisning till detta område, även i de mest realistiskt färgade talen beskrivs 
någon form av hot mot liberala värden. Undantaget är möjligen Ronald 
Reagans tal i mars 1983 som i princip helt och hållet saknar hänvisningar till 
liberalism och idealism.134 

Första gången som vi stöter på en omvärldsbeskrivning som kan betraktas 
som idealistisk är helt naturligt hos Woodrow Wilson, presidenten som kan 
sägas ha definierat den idealistiskt inriktade utrikespolitiken.135 När han i april 
1917 ber kongressen att förklara krig mot Kejsartyskland gör han det i ett tal 
fyllt av idealism och hänvisningar till liberala värden. Den tyska regeringen har 
genom sin ubåtskrigföring helt och hållet förkastat: 
… all scruples of humanity or of respect for the understandings that were supposed to underlie 
the intercourse of the world. […] The wrongs against which we array ourselves are no 
common wrongs, they cut to the very roots of human life. 136 

Hotet, säger Woodrow Wilson, är mot de grundläggande naturliga rättigheter 
den fria människan har, och mot de principer som följer med detta. När han i 
september 1919 försvarar ett Nationernas Förbund utgår han helt och hållet 
från dessa värderingar och målar upp en bild av världen där världskriget 
utkämpades för att återställa dessa grundläggande värden om fred och frihet för 
alla och där den nya organisationen skall företräda världens alla folk i denna 
strävan.137 I december 1940 gör en fortfarande relativt avvaktande Franklin D 
Roosevelt en liknande beskrivning av omvärlden när han talar om den nya 
världsordning som Hitlertyskland tycks representera: 
The may talk of a “new order” in the world, but what they have in mind is only a revival of the 
oldest and worst tyranny. In that there is no liberty, no religion, no hope.138 

En vecka senare håller han sitt berömda anförande som kommit att kallas “The 
four freedoms speech” och utvecklar sig något mer: 
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 No realistic American can expect from a dictator’s peace international generosity, or return 
of true independence, or world disarmament, or freedom of expression, or freedom of religion 

– or even good business.139 

Det är uppenbart att den amerikanske presidenten ser en djupt omoralisk 
omvärld och är bekymrad för utvecklingen. Hela talet genomsyras av denna 
moraliska hållning baserad på liberal värdegrund.  

En annan kategori av liberalistiska argument, som beskriver hur omvärlden 
ser ut, ligger förvisso ganska nära den tidigare, men är något mer nyanserad 
och direkt uttalad än denna och omfattas av vad som kan kallas hot mot 
demokratier. I denna grupp syns de liberala grundvärderingarna också tydligt, 
men här har de omsatts i en mer praktisk tolkning av en reell företeelse än bara 
hotet mot idéerna som sådana. Det var självklart för Woodrow Wilson att på 
detta sätt utmåla autokratiska regeringar som ett hot mot grundläggande värden 
som fred och frihet och mot demokratin. 
[T]he menace to that peace and freedom lies in the existence of autocratic governments. […] 
No autocratic government could be trusted to keep faith within it [a partnership of democratic 
nations] or observe its covenants.140 

I talet om de fyra friheterna beskriver Franklin D Roosevelt hur demokratiska 
nationers fall också kommer att påverka USA självt och fortsätter genom att 
exemplifiera såhär: 
Every realist knows that the democratic way of life is at this moment being directly assailed in 
every part of the world – assailed either by arms, or by secret spreading of poisonous  

propaganda by those who seek to destroy unity and promote discord in nations that are still at 
peace.141 

Ronald Reagan använder också liberalistiska argument när han definierar 
Sovjetunionen som ondskans imperium och hur de sedan 1917 har 
…promoted the use of violence and subversion by [covert political training and assistance to 
Marxist-Leninists in many countries]…142 

Här ser vi hur tydligt liberala termer och värderingar används i beskrivningen, 
enligt president Reagan är Sovjetunionen en stat som kontrollerar befolkningen 
och förvägrar dess naturliga rättigheter genom förtryck och utsugning via ett 
påtvingat ledarskap. 

En tredje grupp som går att urskilja handlar om hotet mot fred och 
internationell lag. De här förklaringarna börjar med Wilson men blir mer 
sparsamma ju längre fram vi kommer mot det kalla kriget. Anledningen till 
varför de blir det är självklart svårt att analysera, men en tolkning kan möjligen 
vara, att i de fall när jag stött på dem, har det varit i samband med en akut 
pågående kris eller konflikt snarare än under en allmänt spänd period. Det 
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 första exemplet är återigen från Wilsons mandatperiod och gäller sänkningen 
av amerikanska handelsfartyg till och från Storbritannien under februari och 

mars 1917. Wilson påpekar i ett tal i april 1917 att sänkningarna utgör ett brott 
mot internationell lag och rätten till sjöfart på det fria havet (high-seas). Längre 
fram i talet beskriver han hur Tyskland genom sitt agerande under lång tid har 
äventyrat och satt freden på spel.143 President Roosevelt menar utifrån samma 
typ av argumentation att Hitlertysklands agerande under 1940 riskerar att 
förändra den internationella lagen till att bli en 
… new one-way international law, which lacks mutuality in its observance, and, therefore 
becomes an instrument of oppression.144 

3.1.2 Liberalismen som medel för att åstadkomma fred 
Även om det förekommit att våld tillgripits för att försvara liberala värderingar 
som satts på spel och varit i fara, är det främst andra sätt att lösa problemen på, 
som är tydligast när ett skeende analyseras ur ett idealistiskt perspektiv. Mest 
typiskt är väl den grupp av argument som söker indikera en problemlösning 
genom internationellt samarbete som ett sätt att lösa och förebygga konflikter 
mellan de inblandade aktörerna snarare än våldsmakt.   

I ett tal i december 1953 uttrycker  president Eisenhower förtroende för det 
relativt nybildade Förenta Nationerna och säger att organisationen kan bidra till 
varaktig fred och en positiv framtidsutveckling. Det är i detta tal, som kommit 
att kallas Atoms for Peace, etablerandet av det internationella 
atomenergiorganet IAEA nämns för första gången och antyds ha en stor roll 
när det gäller att säkra freden och sprida välstånd.  
The more important responsibility of this atomic energy agency would be to devise methods to 
serve the peaceful pursuits of mankind.145  

Under John F Kennedys mandatperiod börjar en öppning signaleras gentemot 
Sovjetunionen avseende öppenhet och samarbete: 
Together let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, 
and encourage the arts and commerce. […] And if a beachhead of cooperation may push back 
the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavour, not a new balance of 
power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace 
preserved.146 

Ett annat sätt att med liberala och ideala förtecken söka lösa problem och 
konflikter görs genom att sprida liberalismen globalt. Den här mer offensiva 
typen av idealism syns egentligen först med Trumandoktrinen även om 
Woodrow Wilsons initiativ till ett Nationernas Förbund också skulle kunna ses 
som en medveten spridning av liberala ideal. När Harry Truman i mars 1947 
först lanserar sin nya omvälvande handlingslinje markerar detta en tydlig 
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 avvikelse från tidigare doktriner, som förespråkade minimalt agerande i 
fredstid.147  

I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are 
resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we 
must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our 
help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic 
stability and orderly political processes.148 

 

Ett annat sätt att sprida den liberala världsåskådningen är att som Dwight D 
Eisenhower föreslår i sitt så kallade Atoms for Peace-tal i december 1953 när 
han säger att resultatet av överläggningarna med Sovjetunionen kommer att 
leda till  
…free intermingling of the peoples of the East and of the west – the one sure, human way of 
developing the understanding required for confident and peaceful relations.149 

President Johnson anlägger en liknande attityd när han i sitt årliga tal till 
kongressen 1965 säger att människorna måste lära känna varandra bättre om de 
skall kunna leva i fred tillsammans. 
I hope the new Soviet leaders can visit America so they can learn about our country at 
firsthand.150 

Den tredje och sista gruppen av argument för att lösa problem är ytterligare 
något mer offensiv, men vilar fortfarande helt och hållet på en liberal och 
idealistisk värdegrund, och kan rubriceras aktivt stöd till demokratier. En 
mycket intressant aspekt i denna grupp är att även direkta militära aktioner 
mycket väl kan sättas in helt och hållet utifrån denna liberala grundsyn, 
idealismen är inte alls pacifistisk till sin natur.  

När den här typen av argument om att aktivt stödja demokratier framhålls är 
Franklin D Roosevelts tal från vintern 1940 ett mycket bra exempel. Talet är 
också känt som Arsenal of Democracy och namnet säger rätt tydligt vad det är 
frågan om. Även om USA var avvaktande inför konflikten i Europa förde man 
en offensiv liberal politik som gick ut på att materiellt och ekonomiskt stödja 
främst Storbritannien i deras krigsansträngningar. Syftet med hjälpen var 
tydlig; 
… to keep war away from our country and away from our people. […] Democracy’s fight 
against world conquest is being greatly aided… by sending every ounce and every ton of 
munitions and supplies that we can possibly spare to help the defenders who are in the front 
lines.151 

Som vi idag vet, var den amerikanska hjälpen helt avgörande för Englands 
möjligheter att hålla ut mot Tyskland. Men det finns också, som i exemplet 
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 med Grenada 1983, tillfällen då USA med idealismen som ledstjärna 
motiverar militära insatser: 

I believe our government has a responsibility to go to the aid of its [six members of the 
Organization of Eastern Caribbean States] citizens, if their right to life and liberty is 
threatened.152 

3.1.3 USA som liberal evangelist 
När det till sist gäller hur den amerikanska presidenten argumenterar och 
motiverar USA: s roll i konflikten kan vi se två tydliga grupper av utsagor. Den 
första gruppen kan sägas definieras utifrån en uppfattning om USA som 
fredens och frihetens försvarare. USA skall enligt denna förklaring engagera 
sig för att skydda de liberala och allmänna värden som står på spel. Här 
framstår president Roosevelt som en pionjär när han presenterar…  
…four essential human freedoms: 

The first is freedom of speech and expression – everywhere in the world.The second is freedom 
of every person to worship God in his own way – everywhere in the world. The third is freedom 
from want[…], -- everywhere in the world. The fourth is freedom from fear[…], -- everywhere 
in the world.153 

Uppfattningen att USA har denna roll går att spåra hos fler presidenter och den 
så kända Trumandoktrinen är tydlig i hur USA:s roll i världen beskrivs: 
The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter 
in our leadership, we may endanger the peace of the world and we shall surely endanger the 
welfare of our own nation. 154 

När president John F Kennedy tillträdde som president och höll sitt 
installationsanförande uppehöll han sig länge vid USA:s roll som förkämpe för 
fred, frihet och den allmänna rätten till liv; en tydlig anslutning till liberala, 
nästan wilsonska ideal. 
Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any 
burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival 
and success of liberty.155 

Den andra gruppen kan liknas vid en nästan messiansk uppfattning om USA 
som spridaren av fredsevangeliet och liberala värderingar. En passage som 
jag uppfattar som tydlig är i detta avseende när president Richard Nixon 
reducerar mängden amerikansk trupp i Vietnam. I samband med att han belyser 
USA:s roll talar han också om den uppgift och det ansvar Amerika har: 
…any hope the world has for the survival of peace and freedom will be determined by whether 
the American people have the moral stamina and the courage to meet the challenge of free 
world leadership.156 
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 3.2 Realism som periodisk företeelse i utrikespolitiken 
3.2.1 Amerikanska intressen och internationell balans 
Under perioden 1913 till 1983 framstår i synnerhet tre olika kategorier av 
beskrivningar av omvärlden som tydligt kan klassificeras som realistiska. 

Den första har en koppling till maktbalansproblem och kan exemplifieras 
genom president John F Kennedys installationsanförande då han nämnde 
kärnvapenkapplöpningen: 
We dare not tempt them [those nations who would make themselves our adversary] with 
weakness. For only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt 
that they will never be employed.157 

Maktbalansbegreppet är uppenbart och tydligt, men Kennedy var inte den 
första att nämna maktbalansproblem i sina tal. Redan Franklin D Roosevelt 
antyder, att han är medveten om risken att en stormakt som dominerar på en 
kontinent kan hota USA: 
If Great Britain goes down, the Axis powers will control the Continents of Europe, Asia, 
Africa, Australia, and the high seas – and they will be in a position to bring down enormous 
military and naval resources against this hemisphere. It is no exaggeration to say that all of us 
in all the Americas would be living at the point of a gun – a gun loaded with explosive bullets, 
economic as well as military.158 

I april 1965 motiverar Lyndon B Johnson USA:s närvaro i Vietnam genom 
att måla upp och beskriva det hot som Kina utgör inte bara mot Vietnam utan 
mot hela Asien. USA:s närvaro stärker balansen i regionen och motverkar 
oroligheter där, eftersom Kinas makt är så omfattande att den riskerar att 
dominera hela Sydostasien. 
We are there to strengthen world order…China´s power is such that it is bound to dominate all 
southeast Asia…159 

En annan tydlig grupp utgörs av kommentarer som kan hänföras till hot mot 
amerikanska intressen. Första gången jag stöter på kopplingar till 
amerikanska intressen är så tidigt som i det berömda tal av Franklin D 
Roosevelt som kallas ”Four Freedoms”. Även om det i sig beskrivs som ett 
klassiskt idealistiskt tal innehåller det en omvärldsbeskrivning som till del 
bygger på ren realpolitik: 
…we are committed to full support of all those resolute peoples, everywhere, who are resisting 
aggression and are thereby keeping war away from our Hemisphere.160 

President Ronald Reagan definierar USA:s intressen i Karibiska havet och 
protesterar mot den sovjetiska och kubanska militariseringen av Grenada 
genom att säga: 
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  More than half of all American oil import now pass through the Caribbean. The rapid build 
up of Grenada’s military potential is unrelated to any conceivable threat to this island 

country of under 110,000 people and totally at odds with the pattern of other Caribbean States, 
most of which are unarmed.161  

Den tredje gruppen karakteriseras av en uppfattning om militära hot mot 
suveränitetsprincipen. Gemensamt för nästan alla tal i den här gruppen är, att 
faran beskrivs vara mot en stats territoriella integritet och i form av militärt 
maktutnyttjande från en annan stat. Intressant att notera är, att jag funnit 
beskrivningar av detta ända från Woodrow Wilson fram till Ronald Reagan. Ett 
exempel på en tidig sådan realistisk tendens kan skönjas i Woodrow Wilsons 
krigsförklaring mot Tyskland 1917:  
Self-governed nations do not fill their neighbor states with spies or set the course of intrigue to 
bring about some critical posture of affairs which will give them an opportunity to strike and 
make conquests.162 

Syftningen är svår att analysera men ordet conquest, som betyder att erövra, 
borde bara gå att återkoppla till fysiska och materiella faktorer och då utgör det 
en uppfattning om ett hot baserat på realism. Ännu tydligare blir det i Lyndon 
B Johnsons förklaring till kriget i Sydostasien. Han inleder med att göra en 
allmän beskrivning av krig i allmänhet och konstaterar att force must often 
precede reason och att vi måste hantera världen as it is. I nästa stycke beskrivs 
bakgrunden till konflikten: 
The world as it is in Asia is not a serene or peaceful place. The first reality is that North Viet-
Nam has attacked the independent nation of South Viet-Nam. Its object is total conquest.163 

President Richard Nixon drar faran för territoriell expansion ett steg längre: 
Our defeat and humiliation in South Vietnam without question would promote recklessness in 
the councils of those great powers who have not yet abandoned their goals of world 
conquest.164 

3.2.2 Militär upprustning 
Liksom i det föregående kan man finna tre grupper av argument som hänför sig 
till hur olika typer av problem och konflikter sägs lösas. Det första hänger till 
stor del ihop med de maktbalansproblem man finner beskrivet i de studerade 
talen och skulle kunna benämnas maktbalansering. Inom gruppen återfinns 
även uttalanden som kan kopplas till avskräckning, alliansbildning och 
vapenkontroll samt åtgärder för vapenbegränsning. Den första gången jag 
stöter på uttalanden som kan härleds till en uppfattning om 
maktbalansproblematiken är i Dwight D Eisenhowers tal från den 8 december 
1953 då han talar inför FN:s generalförsamling och konstaterar att USA:s 
monopol på kärnvapen är över. Sovjetunionen har nu också den förmågan och 
det allmänna hotet för ett kärnvapenkrig har ökat dramatiskt i och med detta. 
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 Risken för spridning av kärnvapen är överhängande och president Eisenhower 
säger att en attack mot USA kommer att mötas av en snabb och beslutsam 

motreaktion.165 Under Eisenhowers presidentskap är kärnvapenkapprustningen 
ett faktum och nästa president, John F Kennedy, konstaterar att  

 We dare not tempt them [those nations who would make themselves our adversary] with 
weakness. For only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt 
that they will never be employed.166 

I nästa stycke påtalar han det omöjliga i att fortsätta rusta ikapp och föreslår 
inspections and control of arms som åtgärder för att stoppa en ond spiral 
ledande till terrorbalans och osäkerhet. Lyndon B Johnson fortsätter samma 
tankegång och föreslår i sitt installationsanförande ett liknande 
tillvägagångssätt om control and the eventual abolition of arms.167 Den mest 
extrema lösningen förordas av Ronald Reagan i ett berömt tal från 23 mars, 
1983. Det är i det talet grunden för det vitt omtalade stjärnornas-krig-konceptet 
formuleras: 
Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a 
program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. … as 
we proceed, we must remain constant in preserving the nuclear deterrent and maintaining a 
solid capability for flexible response.168 

Talet förändrade hela kärnvapenbalansen och fick just därför mycket kritik 
efteråt. Det som beskrivs som ett defensivt försvar har nämligen formen av en 
mycket aggressiv och offensiv realistisk bakgrund. Genom att införa ett 
strategiskt försvarssystem mot inkommande sovjetiska missiler har man ett 
fullständigt strategiskt övertag och sätter därmed hela den känsliga balansen ur 
spel. 

I och med detta är det naturligt att gå in och beskriva några exempel på vad 
som kan beskrivas som byggande av nationellt försvar, där en slags defensiv 
realism kan sägas ligga till grund för presidentens syn på problemlösningen. 

Redan den liberale Woodrow Wilson såg militär upprustning som det enda 
realistiska skyddet mot det imperialistiska Kejsartyskland och föreslog att USA 
skulle mobilisera och organisera landets alla resurser för att kunna försvara sig.  

…[we shall] spend the whole force of the nation to check and nullify its [Germany´s] 
pretentions and its power.169 

Under 1940 börjar Hitlertysklands ambitioner bli alltför tydliga för 
omvärlden men president Franklin D Roosevelt intar ändå en avvaktande 
hållning gentemot Europa och Tyskland. I januari 1941 inser han att hotet från 
Hitler är betydligt större än befarat och fastslår att: 
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 The immediate need is a swift and driving increase in our armament production.170 

Fram till och med Japans anfall på Pearl Harbor i december kan USA:s 
hållning fortfarande sägas vara defensiv ur ett realistiskt perspektiv och stödet 
till Europa går som materiellt och ekonomiskt bistånd till främst 
Storbritannien, på det sättet kan USA skydda sig självt utan att deltaga direkt i 
konflikten. 

I ett tal om nationell säkerhet i mars 1983 nämner president Ronald Reagan 
att USA:s försvarspolitik utgår från en enkel förutsättning: 
The United States does not start fights. We will never be an aggressor. We maintain our 
strength in order to deter and defend against aggression – to preserve freedom and peace.171 

Återigen skall problemet lösas på ett i grunden defensivt sätt. Som vi sett av 
historien är USA berett att faktiskt gå i krig för att lösa konflikter och problem, 
insatserna under 1900 talet visar tydligt att så är fallet. Den grupp av uttalanden 
som kan hänföras till en realistisk syn på problemlösning skulle kunna kallas 
för direkt maktutnyttjande. I den översikt jag gjort av historiska tal markerar 
de ett undantag i hur olika typer av svårigheter och utmaningar anses kunna 
lösas och det är relativt sent under 1900-talet man först stöter på tendensen och 
inte ens då är tolkningen uppenbar. 

 Efter att USA i december 1941 blivit angripet av Japan ber president 
Franklin D Roosevelt i ett tal till kongressen denna att erkänna att ett 
krigstillstånd existerar mellan USA och det kejserliga Japan och motiverar det 
med att: 
Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests 
are in grave danger. 172 

Valet var naturligtvis inte så stort. USA och dess suveränitet hade blivit 
attackerat på ett sätt som tydligt klargjorde behovet av att försvara sig, men 
presidenten tog ett steg till och bad kongressen att förklara krig mot Japan med 
kända följder. Det här är ett av få uttalanden som helt och hållet passar in i den 
här gruppen. Ett annat exempel skulle kunna vara när president Lyndon B 
Johnson i april 1965 talar inför en församling på Johns Hopkinsuniversitetet 
om varför USA engagerar sig i Vietnam. Han inleder med att konstatera att 
unga amerikaner dör långt hemifrån och att USA måste utnyttja militära 
maktmedel för att kunna försvara fred och frihet globalt. Han fortsätter och 
säger: 
This kind of world […of freedom…] will never be built by bombs or bullets. Yet the infirmities 
of man are such that force must often precede reason, and the waste of war, the works of 
peace. We wish that this were not so. But we must deal with the world as it is, if it is ever to be 
as we wish.173 
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 President Lyndon B Johnson konstaterar här att militär makt är det enda sättet 
att hantera konflikten på, syftet är försvaret av liberala värden men sättet att 

lösa problemet är främst militärt.  

Ytterligare ett fall är möjligen när presidenten Richard Nixon under det 
pågående Vietnam kriget var tvungen att upprepade gånger motivera USA:s 
agerande i konflikten och försvara den militära närvaron där. Presidenten 
motiverade det med att USA var tvunget att närvara på grund av förbindelser 
och pakter med Sydvietnam: 

The United States will keep all of its treaty commitments.174 

3.2.3 USA är en balanserande kraft 
När det slutligen gäller hur USA:s roll i konflikter beskrivits av presidenter, 
varför de engagerar sig i konflikter, är spektrat av argument inte särskilt stort, 
egentligen kan man bara dela in det i två grupper. Den första skulle man kunna 
beskriva som att USA kämpar för sin existens och går egentligen bara att 
återfinna på en plats, nämligen i Franklin D Roosevelts krigsförklaring mot 
Japan i december 1941. USA måste gå i krig därför att det är i stor fara: 

…our people, our territory … are in grave danger175 

Det här är ett synnerligen svagt argument, men det måste beröras eftersom det 
är första gången i modern tid som amerikanskt territorium faktiskt blir utsatt 
för ett anfall av en främmande stat, men just därför utgör det också en väldigt 
enskild och svåranalyserad del av de historiska talen.176 

Den andra gruppen, och den enda som är tydlig i detta sammanhang, skulle 
kunna kallas USA som den balanserande kraften. Här finns det dock några 
fler argument för varför presidenten ser den förespråkade lösningen som den 
mest gångbara. När president Lyndon B Johnson i april 1965 håller ett tal om 
USA:s engagemang i Vietnam målar han upp en bild av en värld delad i två 
läger, kommunistiska stater och demokratier, som står mot varandra i en tävlan 
(contest) om världsdominans. Han beskriver USA:s roll med tydliga realistiska 
förtecken: 
We are also there to strengthen world order. Around the globe, from Berlin to Thailand, are 
people whose well-being rests, in part, on the belief that they can count on us if they are 
attacked.177 

I november 1969 anlägger dåvarande presidenten Richard Nixon en liknande 
syn på USA:s roll i Vietnam när han, som vi sett ovan, menar att USA:s roll är 
att balansera Kina genom att vara närvarande i Vietnam.178 Ronald Reagan är 
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176 Jämför med vad Göran Rosenberg säger om att ”Förenta Staterna historiskt sett är det mest ohotade 
imperium som någonsin byggts” i Friare kan ingen vara s 210. Utgående från att den uppfattningen är en del av 
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 väldigt tydlig när han i ett tal i mars 1983 påtalar omvärldens behov av att 
USA erbjuder sina kärnvapen som skydd åt andra stater: 

As we pursue our goal of defensive technologies, we recognize that our allies rely upon our 
strategic offensive power to deter attacks against them. Their vital interests and ours are 
inextricably linked. Their safety and ours are one. […] We must and shall continue to honor 
our commitments.179 

3.3 George Bush och amerikansk utrikespolitisk 
tradition 

Ett vanligt fenomen i den undersökta verbala politiken från 1913 fram till 1983 
är att omvärlden ofta beskrivs med tydliga liberalistiska drag. Som vi också sett 
är de liberala dragen en stor del av den amerikanska självbilden, så det är helt 
naturligt att det går igen i den förda utrikespolitiken och tillåts färga denna. När 
det gäller hur omvärlden och hot beskrivs ur ett liberalt perspektiv har vi sett 
tre kategorier; generella hot mot liberala värden, hot mot demokratier och hot 
mot fred och internationell lag. Huvudsakligen följer George Bush också den 
traditionen, men en avvikelse i detta sammanhang är president Bushs utalanden 
om hot mot den nya liberala världsordningen. Här ser vi något nytt som -även 
om det förmodligen har funnits i medvetandet hos presidentadministrationer 
tidigare- aldrig förr uttalats på samma sätt. Kanske kan det bero på att vi under 
Bushs mandatperiod faktiskt ser vad som skulle kunna beskrivas som ett 
paradigmskifte i och med Berlinmurens och Sovjetunionens fall. Om så är 
fallet är president Bush ovanligt snabb att uppfatta denna stora förändring och 
omedelbart föra in den i den politiska retoriken.  

När vi, utifrån det studerade materialet, betraktar hur amerikanska presidenter 
antyder att problem och konflikter skall lösas, kan vi se vissa skillnader mellan 
Bush och hans företrädare. I det längre perspektivet har president-
administrationen fört fram lösningar inom områdena internationellt samarbete, 
spridning av liberalismen globalt och genom ett aktivt stöd till demokratier. 
När Bush presenterade lösningar på konflikten med Irak återfinner vi 
egentligen bara två skilda metoder i den förda politiken. Den första liknar till 
stor del internationellt samarbete emedan han trycker på diplomati som det 
främsta verktyget, men sen begagnar han sig av ett instrument vi inte har sett 
lika tydliga drag av tidigare. När diplomatin inte fungerar tillfredställande 
signalerar han i sina tal en vilja att använda tvångsmakt som ett led i 
diplomatin. Här är det ekonomiska maktmedlet av central betydelse.  

När amerikanska presidenter skall beskriva varför USA måste engagera sig i 
olika konflikter och vilken roll landet därvid skall ha brukar de skildra USA 
som fredens och frihetens försvarare och spridaren av fredsevangeliet och 
liberala värden. Det förefaller alltså som om det finns en lång tradition av att 
uppfatta att USA har både ett ansvar och en uppgift att försvara och sprida 
liberalismen. När det gäller USA:s roll finner vi att president Bush helt och 
hållet följer den historiska traditionen. Han visar tydligt i sina tal på att 
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 Amerika är fredens och frihetens försvarare och den som skall sprida 
liberalismen globalt, helt synonymt med tidigare presidenters officiella 

uppfattning. 

Ur ett realistiskt perspektiv har vi funnit att omvärlden ibland beskrivs som 
ett klassiskt maktbalansproblem, där hot föreligger mot amerikanska intressen 
(olja, ekonomi) och där militära hot mot suveränitetsprincipen ofta 
förekommer. De här beskrivningarna av hot mot den territoriella integriteten 
och statens suveränitet återkommer i flera av de studerade talen och kan sägas 
utgöra en del av normalbilden i presidentens hotbeskrivning. I de flesta fall 
finns i bakgrunden en rädsla att konflikten på något sätt skall spridas till USA, 
alltså en i grunden defensiv hållning. President Bush tillgriper samtliga dessa 
typer av argument i sin skildring av irakproblematiken: det är säkerheten och 
stabiliteten i regionen som är i fara på grund av att Irak angripit en suverän stat 
och detta angrepp leder till att amerikanska intressen i regionen är hotade. 

Intressant att notera är, att sättet att presentera lösningar på konflikter verkar 
ha genomgått en nyansförändring över tiden. När Bush beskriver hur Irak-
frågan skall hanteras, gör han det genom att uttala ett stöd åt allierade stater 
och byggande av koalitioner. Tidigare presidenter har i istället i första hand 
talat om maktbalansering och byggande av ett nationellt försvar. En likhet är 
dock beredvilligheten att tydligt i tal signalera att man kan tänka sig utnyttja 
våldsmakt för att få en önskvärd förändring till stånd. USA brukar i alla dessa 
sammanhang beskrivas som en balanserande kraft, en stat som kan garantera 
att jämvikt upprätthålls i det internationella systemet. 

Slutligen när det gäller hur president Bush i sina tal har antytt vilken roll 
USA har i konflikten kan vi återigen se en tydlig anslutning till traditionell 
utrikespolitik. USA:s roll är att utgöra en motvikt till andra regionala starka 
stater så att det inte skapas obalans i det internationella systemet. En ny aspekt 
som framkommit är när Bush uttrycker att Amerika också har en roll att vara 
ledare för den fria världen och att försvara sina intressen globalt. Jag har inte 
funnit att hans företrädare som presidenter varit lika tydliga i den förda 
utrikespolitiken i detta avseende. Anledningen kan naturligtvis, som redan 
påpekats, ligga i det faktum att USA vid den här tiden är ensam kvarvarande 
supermakt i vad som tidigare var en bipolär värld. 

Som vi ser är det alltså inte särskilt vanligt att amerikanska presidenter 
förklarar varför USA måste engagera sig ur ett realistiskt färgat perspektiv 
förutom just som någon som upprätthåller en global eller till och med regional 
balans, och när förklaringarna väl börjar användas är det under en kortare 
tidsperiod, nämligen under det kalla krigets hetare period. 

Vid en jämförelse mellan George Bushs tal under hösten 1990 och det material 
jag undersökt från perioden 1913-1983 framkommer alltså stora likheter och 
några avvikelser. Några tydliga sådana mönster är exempelvis presidenternas 
tendens att på ett likartat sätt tala om det hot man står inför. Både i de 
historiska talen och hos George Bush kan man se att omvärlden beskrivs inom 
ramarna för hot mot allmänna liberala värden och hot mot fred och 
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 internationell lag, alldeles oavsett om man talar före etablerandet av ett NF, 
eller under tiden för ett fungerande NF och FN. 

Om president Ronald Reagans tal i mars 1983 kan sägas markera den ena 
ytterligheten på en skala, och den andra änden utgörs av Woodrow Wilsons tal 
i april 1917, så förefaller George Bush befinna sig någonstans i mitten 
tillsammans med Franklin D. Roosevelt och Harry Truman. 
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 4 Resultat och sammanfattning 
Som vi sett pendlar president Bushs tal under hösten 1990 mellan en 
pragmatisk realpolitik och en normativ liberalism. USA beskrivs vara 
någonstans mellan rollen som en nation bland andra nationer och rollen som 
frihetens utvalda imperium. När presidenten beskriver skeenden på kort sikt, 
använder han oftare realistiskt färgade argument än när han målar upp en 
kommande framtid då liberala dito överväger. 

Det president George Bush genom en väl avvägd retorik försöker göra är att 
förebygga en kognitiv dissonans mellan honom själv och hans politiska 
motståndare medelst argument som fungerar oavsett värdegrund. Genom att 
beskriva det pågående skeendet med realistiska förtecken och sedan med hjälp 
av liberala och idealistiska argument bygga en bro in i framtiden kan han få 
stöd för sin valda strategi inom många olika politiska block. 

I november 1990 presenterar president Bush den amerikanska strategin och 
det är som vi sett tydligt att den vilade på tre ben; diplomatiska, ekonomiska 
och militära medel. På grundval av den empiriska analysen kan vi också se att 
Bush när det gäller frågan om Saudiarabiens säkerhet är realist men när det 
gäller Kuwait är mer liberal i sin framtoning. Här kan vi alltså se en intressant 
mix av förklaringar till USA:s engagemang i konflikten och varför den tillmäts 
sådan betydelse. Konflikten utgör ett hot mot dels ekonomiska värden, men 
också mot den rådande världsordningen, där stater inte angriper varandra utan 
stöd i FN. Inom det liberalistiska perspektivet framkommer en önskvärd 
framtida utveckling som inte är lika tydlig i ett realistiskt perspektiv 

På det sätt jag beskrivit förekomsten av realism och liberalism i president 
Bushs uttalanden från hösten 1990 förefaller de inte ha utnyttjats som 
varandras motsatser, snarare tillåts de komplettera varandra och peka på olika 
facetter av helheten. De båda nyttjas för att ytterligare stärka presidentens 
hållning i irakfrågan. Liberalism får i hans uttalanden en normativ roll medan 
realismen kommer fram som positivistisk och deskriptiv avseende det faktiska 
skeendet. Syftet är att skapa en positiv allmän opinion bakom beslutet att sända 
trupp till regionen och att övertyga kongressen att rösta ja till detta. 

Amerikas intressen – för att använda en realistisk term- omfattas både av 
materiella och icke-materiella faktorer, men båda är lika viktiga för det 
amerikanska samhällets fortsatta överlevnad. Ekonomiska och moraliska 
faktorer är basen för USA som samhälle, och presidenten förefaller ha en i 
grunden liberal uppfattning om fred och frihet för alla. När en enskild aktör 
hotar detta är USA:s roll som den messianske liberalisten hotat. 

Som analysen av talen antyder avvisar presidenten inledningsvis lösningar 
baserad på realpolitik till förmån för klassiska liberala värderingar om 
bevarandet av principer. Däremot är han inte främmande att faktiskt utöva 
tvångsmakt mot Irak genom hårt ställda krav på uttåg ur Kuwait genom 
sanktioner och ekonomiska maktmedel. Det är alltså helt legitimt att med 
liberala förtecken söka lösa en konflikt med tvångsmakt. 
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 Att presidenten förefaller vackla mellan denna realpolitiska attityd och 
liberalism när det gäller gulfregionen är kanske inte så förvånande när allt 

kommer kring: här finns ju inte några demokratier att försvara ur ett wilsonskt 
idealistiskt perspektiv.  
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 5 Avslutning 
Som inledningsvis konstaterats var min övergripande frågeställning att 
undersöka på vilket sätt realism och liberalism, som politiska traditioner, kom 
till uttryck i den officiella politiken gentemot Irak under hösten 1990.  

Vi har i det föregående sett hur president Bush beskrev det som hände under 
hösten 1990 genom en kombination av både realistiskt och liberalistiskt 
färgade skildringar. Vi har också fått se, hur olika sätt att lösa situationen har 
presenterats och att dessa kunnat identifieras ha inslag av de båda 
idétraditionerna liberalism och realism. På samma sätt har vi sett hur 
presidenten beskrev USA:s roll utifrån samma typ av blandade argument. 

Vidare har det visat sig att Bush i huvudsak förhåller sig till den historiska 
traditionen avseende amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik men att han på 
en väsentlig punkt avviker från denna. President Bush talar om den nya 
världsordningen, där USA sägs ha ett ledande ansvar för spridningen och 
försvaret  av demokratisk liberalism globalt. 

Motivet till varför undersökningen gjorts, och varför jag tycker att den var 
viktig att göra, är att slutsatserna från analysen tydligt har påvisat hur 
amerikansk syn på utrikes- och säkerhetspolitiken under förberedelserna för 
Kuwaitkriget såg ut. Vi har explicit sett hur hot mot Amerika utmålades och 
hur lösandet med olika medel av dessa indikerades, samt vilken roll USA 
uppfattats ha eller borde ha haft i det internationella systemet.  

Avslutningvis skulle jag vilja återkoppla till Fredrika Bremers analys om 
amerikanen som hon sammanställde efter sin resa till Amerika under 1849.  
 Han stannar aldrig. Hans verk är att alltid vilja verka, bygga, begynna ånyo eller med nya 
verk, alltid utvecklande, utvidgande sig eller sitt land… Det är vikingasinnet om igen, men icke 
det hedniska, utan det kristnade, som icke erövrar för att förstöra, utan för att förädla… Så 
känner han sig vara jordens herre, och böjer sig för ingen, utom för alla herrars Herre. Men 
till denne ser han upp med barnslig tro och förtröstan. Denna karaktär kan framvisa 
besynnerliga, stundom löjliga sidor; men den har onekligen en frisk ogenerad storhet, och kan 
uträtta mycket stort. Och för lösningen av mänsklighetens största problem och högsta mål – 
skapandet av ett brödrafolk, tror jag att folkens Fader lagt sin hand på yngsta sonens huvud, 
sägande (som vår kung Karl IX): Han skall göra´t!180 

Efter att ha studerat och analyserat tal från nio olika presidenter känner jag att 
Fredrika Bremers utvärdering stämmer även i denna dag. Amerika ser sig 
uppenbarligen som den som skall föra den folkliga revolutionen vidare över 
hela världen. 

                                                 
180 Fredrika Bremer, citerad i Göran Rosenberg, Friare kan ingen vara, s 196 
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 6 Käll- och litteraturförteckning 
6.1 Primärkällor - Empiriskt material 
Beteckning181 Person och sammanhang i stort Källa 
WW 04/03/1913 Woodrow Wilson, First Inaugural Adress TAMU 
WW 02/04/1917 Woodrow Wilson, Krigsförklaring mot Tyskland PBS 
WW 26/09/1919 Woodrow Wilson, Försvarar Nationernas Förbund i Pueblo PBS 
FDR 29/12/1940 Franklin D Roosevelt, The Arsenal of Democracy TAMU 
FDR 06/01/1941 Franklin D Roosevelt, Årligt tal till Kongressen, ”Four Freedoms” FDR 
FDR 08/12/1941 Franklin D Roosevelt, Begärande om krigsförklaring mot Japan FDR 
HT 12/03/1947 Harry Truman, om hjälp till Grekland och Turkiet: Truman Doktrinen TAMU 
DE 08/12/1953 Dwight D Eisenhower, “Atoms for peace” TAMU 
JFK 20/01/1961 John F Kennedy, Inaugural Adress 1) 
LBJ xx/01/1964 Lyndon B Johnson, State of the Union 1964 2) 
LBJ 07/04/1965 Lyndon B Johnson, “Peace Without Conquest” 3) 
LBJ 04/01/1965 Lyndon B Johnson, State of the Union 1965 4) 
RN 03/11/1969 Richard M Nixon, “Vietnamization” TAMU 
RR 08/06/1982 Ronald Reagan, “The Evil Empire” TAMU 
RR 23/03/1983 Ronald Reagan, “Security” TAMU 
RR 27/10/1983 Ronald Reagan , “Adress to the Nation on Events in Lebanon and Grenada”“ TAMU 
GB 03/08/1990 White House, Remarks and Exchange with reporters prior to departure for Camp 

David 
5) 

GB 05/08/1990 White House, Remarks and Exchange with reporters after return from Camp 
David 

5) 

GB 06/08/1990 White House, Remarks and Exchange with reporters following a meeting with 
PM Thatcher UK and SG Woerner of NATO 

5) 

GB 08/08/1990 Address to the Nation Announcing the Deployment of US Armed Forces to 
Saudi Arabia 

5) 

GB 10/08/1990 Exchange with reporters aboard Air Force One on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB 11/08/1990 Home of President in Kennebunkport, ME, Remarks and Exchange with 

reporters on the Persian Gulf Crisis 
5) 

GB 14/08/1990 White House News Room, The President´s News Conference 5) 
GB 16/08/1990 Home of President in Kennebunkport, ME, The President´s News Conference 5) 
GB 22/08/1990 Home of President in Kennebunkport, ME, The President´s News Conference on 

the Persian Gulf Crisis 
5) 

GB 28/08/1990 Old Executive Office Building, Remarks at a White House Briefing for Members 
of Congress on the Persian Gulf Crisis,  

5) 

GB 30/08/1990 Oval Office at the White House, The President’s News Conference on the 
Persian Gulf Crisis 

5) 

GB 8/09/1990 Remarks at the Arrival Ceremony in Helsinki, Finland 5) 
GB 08/09/1990 Remarks to Members of the American Embassy Community in Helsinki, Finland 5) 
GB 09/09/1990 Joint News Conference of President Bush and Soviet President Mikhail 

Gorbachev in Helsinki, Finland 
5) 

GB 11/09/1990 House Chamber at the Capitol, Address Before a Joint Session if the Congress 
on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit 

5) 

GB 14/09/1990 White House, Remarks on the Persian Gulf Crisis and an Exchange With 
Reporters 

5) 

GB 17/09/1990 Executive Office Building, Remarks and a Question-and-Answer Session With 
Members of the Regional News Media 

5) 

GB 21/09/1990 White House, The President’s News Conference 5) 
GB 24/09/1990 Old Executive Office Building, Remarks and a Question-and-Answer Session at 

a White House Briefing for representatives of the Arab-American Community 
5) 

                                                 
181 President Dag/Månad/År 
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GB 25/09/1990 White House, Remarks Following Discussions With President Turgut Ozal of 

Turkey 
5) 

GB 26/09/1990 Tangier Restaurant, Remarks at a Fundraising Luncheon for Gubernatorial 
Candidate George Voinovich, Akron, Ohio 

5) 

GB 27/09/1990 Renaissance Ballrom of the Westin Hotel, Remarks at a Fundraising Dinner for 
Senatorial Candidate Bill Schuette in Detroit Michigan 

5) 

GB 28/09/1990 White House, Remarks following Discussions with Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir 
Sabah of Kuwait 

5) 

GB 01/10/1990 Address Before the 45th Session of the United Nations General assembly in New 
York, New York 

5) 

GB 11/10/1990 Remarks at a White House Briefing for representatives of veterans Organizations 5) 
GB 23/10/1990 Remarks at a Republican Fundraising Breakfast in Burlington Vermont 5) 
GB 23/10/1990 Remarks at a Republican Campaign Rally in Manchester, New Hampshire 5) 
GB 28/10/1990 Remarks to Officers and Troops at Hickam Air Force Base in Pearl Harbor, 

Hawaii 
5) 

GB 31/10/1990 White House, Exchange With Reporters on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB 01/11/1990 Remarks at a Republican Party Fundraising Breakfast in Burlington, 

Massachusetts 
5) 

GB01/11/1990B Remarks at a Republican Campaign rally in Mashpee, Massachusetts 5) 
GB01/11/1990C The President’s News Conference in Orlando Florida 5) 
GB 02/11/1990 Remarks at a Republican Reception in Cincinnati, Ohio 5) 
GB 03/11/1990 Remarks at a Reception for Gubernatorial Candidate Pete Wilson in Thousand 

Oaks, California 
5) 

GB03/11/1990B Remarks at a Republican Campaign Rally in Albuquerque, New Mexico 5) 
GB 05/11/1990 Remarks at a Republican Campaign Rally in Waco, Texas 5) 
GB05/11/1990B Remarks at a Republican Campaign rally in Houston, Texas 5) 
GB05/11/1990C Remarks at a Republican Campaign rally in Tyler, Texas 5) 
GB 08/11/1990 White House, The Presidents News conference on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB 19/11/1990 Remarks to the Conference on Security and Cooperation in Europe in Paris, 

France 
5) 

GB19/11/1990B Remarks and an Exchange With Reporters Following Discussions With Prime 
Minister Margaret Thatcher of the United Kingdom in Paris, France 

5) 

GB 21/11/1990 Remarks and a Question-and-Answer Session With Reporters in Paris, France 5) 
GB21/11/1990B Remarks and a Question-and-Answer Session With Reporters in Jeddah, Saudi 

Arabia, Following Discussions With Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah of 
Kuwait 

5) 

GB 22/11/1990 Remarks to the Military Airlift Command in Dhahran, Saudi Arabia 5) 
GB22/11/1990B Remarks to United States Army Troops Near Dhahran, Saudi Arabia 5) 
GB22/11/1990C Exchange With Reporters Near Dhahran, Saudi Arabia 5) 
GB22/11/1990D Remarks During a Thanksgiving Day Service on Board the U.S.S. Nassau in the 

Persian Gulf 
5) 

GB22/11/1990E Remarks to Allied Armed Forces Near Dhahran, Saudi Arabia 5) 
GB 23/11/1990 Exchange with reporters in Geneva, Switzerland, prior to a Meeting With 

President Hafiz al-Assad of Syria 
5) 

GB23/11/1990B Remarks and a Question-and-Answers Session With Reporters Following 
Discussions With President Mohammed Hosni Mubarak in Cairo, Egypt 

5) 

GB 30/11/1990 White House, The Presidents News Conference 5) 
GB 03/12/1990 Remarks to a Joint Session of the Congress in Brasilia, Brazil 5) 
GB 04/12/1990 Remarks to a Joint Session of the Congress in Montevideo, Uruguay 5) 
GB 06/12/1990 Remarks to a Joint Session of the Congress in Valparaiso, Chile 5) 
GB 13/12/1990 Exchange With Reporters Prior to a Meeting With Hostages Released by Iraq 5) 
GB 17/12/1990 Remarks and a Question-and-Answers Session With Reporters Following 

Discussions With allies on the Persian Gulf Crisis 
5) 

GB 18/12/1990 Old Executive Office Building, The President’s News Conference With Regional 5) 
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Reporters 

GB 22/12/1990 Remarks and a Question-and-Answers Session With Reporters at Camp david, 
Maryland, Following Discussions With Prime Minister John Major of the United 
Kingdom 

5) 

GB 24/12/1990 Christmas Message to American Troops,  Inspelat 11 December i Old Executive 
Office Building och sedan sänt på julafton över Armed Forces Radio and 
Television Network till Amerikanska trupper over hela världen.  

5) 

GB 03/01/1991 Statement on a Proposed Meeting Between Foreign Minister Tariq Aziz of Iraq 
and Secretary of State James A. Baker III 

5) 

GB 04/01/1991 White house, Remarks on the United States Discussions With Iraq and  
Question-and-Answer Session With Reporters 

5) 

GB 05/01/1991 Radio address to the nation on the Persian Gulf Crisis, inspelat i Oval Office 4 
januari 1991, utsänt 5 januari 

5) 

GB 08/01/1991 Camp David, MD, Message to Allied Nations on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB 09/01/1991 White House, The President’s News Conference on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB09/01/1991B White House, Exchange With Reporters on the Persian Gulf Crisis 5) 
GB 12/01/1991 White House, The President’s News Conference 5) 
GB 16/01/1991 Washington DC, Announcing the Attack of Iraq 5) 
GB 16/01/1991 Adress to the nation Announcing Allied Military Action in the Persian Gulf 5) 

 
PBS: http://www.pbs.org/greatspeeches/ 
TAMU: www.tamu.edu , Texas A&M University 
FDR: www.fdrlibrary.marist.edu , Franklin Delano Roosevelt Library 
1) http://odur.let.rug.nl~usa/P/jk35/speeches/jfk.htm  
2) http://odur.let.rug.nl~usa/P/lj36/speeches/su64lbj.htm 
3) http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/speeches.hom/650407.asp  
4) http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/speeches.hom/650104.asp 
5)  http://www.bushlibrary.tamu.edu/  
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Sammanställning av analyserade utsagor – president George Bush hösten 1990 
 
Omvärld/           –  Idealism alt Realism     
Problemlösning/ – Idealism alt Realism    
Rolluppfattning/ – Idealism alt Realism 
 
 

Nr Hänvisning Uttalande 

1 GB 11/09/1990 … a powerful Iraqi army invaded its trusting and much weaker neighbour, Kuwait. Within three days, 120,000 Iraqi 

troops with 850 tanks had pored into Kuwait, and moved south to threaten Saudi Arabia.1 

2 GB 11/09/1990 … a powerful Iraqi army invaded its trusting and much weaker neighbour, Kuwait. Within three days, 120,000 Iraqi 

troops with 850 tanks had pored into Kuwait, and moved south to threaten Saudi Arabia. It was then I decided to 

check that aggression.2  USA:s roll här antyds alltså att vara någon slags motpol och balans till den invaderande 

Irakiska armén och som ett skydd för Saudiarabiens fortsatta territoriella självständighet. Begreppet aggression är 

liberalt!! Förändrar det något i kategoriseringen? 

3 GB 11/09/1990 At this moment, our brave servicemen and women stand watch in that distant desert and on distant seas, side by side 

with the forces of more than 20 other nations.3 Vad presidenten tydligt antyder här är betydelsen av att det finns en 

samlad internationell allians gentemot Irak. 

4 GB 11/09/1990 Our objectives in the Persian Gulf are clea, our goals defined and familiar: Iraq must withdraw from Kuwait 

                                                 
1 GB 11/09/1990 
2 GB 11/09/1990 
3 GB 11/09/1990 
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completely, immediately and without condition. Kuwait’s legitimate government must be restored. The security and 

stability of the Persian Gulf must be assured. American citizens abroad must be protected.4 Hela citatet handlar om 

en realistisk syn på spridning av konflikten till närliggande länder och staten Kuwaits legitimitet och suveränitet over 

dess eget territorium. 

5 GB 11/09/1990 We are united in the belief that Iraq´s aggression must not be tolerated. No peaceful international order is possible 

if larger states can devour their smaller neighbours.5 Det presidenten säger här är att det internationella systemet 

med sin anarkiska struktur fungerar enbart därför att det finns en viss ordning som gäller. Ordningen utgörs av de 

internationella lagar och regler som bär upp systemet, nämligen FN stadgan. Begreppet aggression är liberalt, 

förändra det något i kategoriseringen? Ja, det borde vara O/L 

6 GB 11/09/1990 We stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as grave as it is, also offers a 

rare opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times, our fifth objective- a 

new world order – can emerge: e new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more 

secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and west, north and south, can prosper 

and live in harmony6. Här syns tydligt en normativ liberalism ligga till grund för hur USA ser en framtida utveckling 

i regionen och vilka mål USA har med kriget i Irak. 

7 GB 11/09/1990 America and the world must defend common vital interests.7 USA:s roll är tydligt att agera globalt för att skydda 

egna intressen… 

8 GB 11/09/1990 Recent events have surely proven that there is no substitute for American leadership. In the face of tyranny, let no 

                                                                                                                                                                                                                                          
4 GB Iraqi Aggression 
5 GB Iraqi Aggression 
6 GB Iraqi Aggression 
7 GB 11/09/1990 
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one doubt American credibility and reliability. Let no one doubt our staying power. We will stand by our friends. 

One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.8 På grund av den rådande världsordningen 

har USA en ledarroll som ger ett visst ansvar att agera i konflikter som berör….. 

9 GB 11/09/1990 Vital economic interests are at risk as well. Iraq itself controls some 10 percent of the world’s proven oil reserves. 

Iraq plus Kuwait controls twice that. An Iraq permitted to swallow Kuwait would have the economic and military 

power, as well as the arrogance, to intimidate and coerce its neighbors – neighbors who control the lion’s share of 

the worlds remaining oil reserves. We cannot permit a resource so vital to be dominated by one so ruthless. And we 

won’t.9 Citatet i sin helhet vilar på realistisk, om inte geopolitisk, omvärldsuppfattning och …. 

10 GB 11/09/1990 Vital economic interests are at risk as well. Iraq itself controls some 10 percent of the world’s proven oil reserves. 

Iraq plus Kuwait controls twice that. An Iraq permitted to swallow Kuwait would have the economic and military 

power, as well as the arrogance, to intimidate and coerce its neighbors – neighbors who control the lion’s share of 

the worlds remaining oil reserves. We cannot permit a resource so vital to be dominated by one so ruthless. And 

we won’t.10 Presidenten antyder att USA:s roll är att säkra oljetillgången för USA och att det är … 

11 GB 11/09/1990 Armed Forces from countries spanning four continents are there at the request of King Fahd of Saudi Arabia to 

deter and if need be defend against attack. Muslims and non-Muslims, Arabs and non-Arabs, soldiers from many 

nations, stand shoulder to shoulder, resolute against Saddam Hussein’s ambitions.11 Problemet med ett 

expanderande aggressivt Irak skall mötas med regional styrkeuppbyggnad för att avskräcka Irak från att anfalla även 

Saudi. 

                                                                                                                                                                                                                                          
8 GB 11/09/1990 
9 GB 11/09/1990 
10 GB 11/09/1990 
11 GB 11/09/1990 
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12 GB 11/09/1990 We can now point to five United Nations Security Council resolutions that condemns Iraq’s aggression. They call 

for Iraq´s immediate and unconditional withdrawal, the restoration of Kuwait´s legitimate Government and, 

categorically reject Iraq´s cynical and self-serving attempt to annex Kuwait.12  Uppräkningen av resolutionerna som 

misslyckats tyder på att man nu givit upp om en fredlig lösning med hjälp av FN men att han fortfarande ser att FN 

måste legitimisera ett ingripande med militära maktmedel. Begreppet aggression är liberalt 

13 GB 11/09/1990               We are now in sight of a United Nations that performs as envisioned by its founders. We owe much to the 

outstanding leadership of Secretary General Perez de Cuellar. The UN is backing up its words with action. The 

Security Council has imposed mandatory economic sanctions on Iraq, designed to force Iraq to relinquish the spoils 

of its illegal conquest. The Security Council has also taken the decisive step of authorizing the use of all means 

necessary to ensure compliance with these sanctions.13 Presidenten trycker här tydligt på behovet av att FN skall 

respekteras och att det internationella systemet måste vidmakthållas. Conquest är realistiskt? 

14 GB 11/09/1990 … there will be a lasting role for the United States in assisting the nations of the Persian Gulf. Our role, with others, 

is to deter future aggression. Our role is to help our friends in their own self-defense. And something else: to curb 

the proliferation of chemical, biological, ballistic missile, and above all, nuclear technologies.14 

   Presidenten antyder här att långsiktigt amerikanskt engagemang i regionen grundat på att avskräcka från vidare 

fortsatta fientligheter.  

15 GB 11/09/1990 For America to lead, America must remain strong and vital. Our world leadership and domestic strength are mutual 

and reinforcing; a woven piece, as strongly bound as Old Glory.15 USA:s roll beskrivs här i tydligt realistiska 
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termer, det är dess styrka som konstituerar ledarskapet. 

16 GB 11/09/1990 När president Bush i ett tal understryker faran med att skära ned försvarsbudgeten alltför mycket pekar han på hur 

omvärlden ser ut: The world is still dangerous. Surely that is now clear. Stability is not secure. American interests 

are far-reaching. Interdependence has increased. The consequences of regional instability can be global. This is no 

time to risk America’s capacity to protect her vital interests.16 Även om han pekar på att intedependensen ökat är det 

med klart realistiska förtecken beskrivningen görs, …. 

17 GB 11/09/1990 Anledningen till att USA engagerar sig är att vissa principer står på spel: At this very moment, they[Americans] serve 

together with Arabs, Europeans, Asians and Africans in defense of principle and the dream of a new world order. 

That is why they sweat and toil in the sand and the heat and the sun.17…….. 

18 GB 03/08/1990 What Iraq has done violates every norm of international law.18 FN stadgan 

19 GB 03/08/1990 There are a lot of options. … We´ve already taken economic steps, and all options are open – economic and 

otherwise.19 Presidenten anlägger här en liberal syn??? 

20 GB 03/08/1990 The integrity of Saudi Arabia, its freedom, are very, very important to the United States…20  Presidenten trycker här 

på alliansen med Saudiarabien och dess rätt till integritet. I det här sammanhanget torde det inte gå att säga att 

freedom är kopplat till individer utan avser nog själva statens oberoende. 

21 GB 03/08/1990 All you have to do is look at the energy requirements of the world plus the direct violation of international law by 
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Saddam Hussein to understand why I feel so strongly about it.21 Här kan vi se en intressant mix av förklaringar till 

USA:s engagemang i konflikten och varför den tillmäts sådan betydelse. Konflikten utgör ett hot mot dels 

ekonomiska värden, men också mot den rådande världsordningen där stater inte angriper varandra utan stöd i FN. 

22 GB 05/08/1990 I samband med återkomsten från Camp David redovisar Bush att han avser att fortsätta arbeta främst med 

diplomatiska hjälpmedel för att tvinga ut Irak ur Kuwait:  So, we’re pushing forward on diplomacy.22  

23 GB 05/08/1990 And there seems to be a united front out there that says Iraq, having committed brutal, naked aggression, ought to 

get out, and that this concept of their installing some puppet  – leaving behind – will not be acceptable.23 Här kan vi 

se att president Bush tydligt beskriver angreppet mot Kuwait ur ett realistiskt perspektiv eftersom han utgår från 

staten och dess regering. 

24 GB 05/08/1990 På en direkt fråga från en journalist om vilket hotet egentligen är svarar han så här: The threat is a vicious 

aggression against Kuwait, and that speaks for itself.24 Svaret vilar helt och hållet på realistisk grund eftersom det 

återigen är staten Kuwait som främst nämns. Men, samtidigt avser nog aggressionen att freden brutits mellan Irak 

och Kuwait, och att FN stadgan satts ur spel?? 

25 GB 06/08/1990 På en direkt fråga om huruvida sanktionerna mot Irak kan övergå i en blockad svarar president Bush att: These 

sanctions – we need to discuss full and total implementation of these sanctions, ruling out nothing at all. These 

sanctions must be enforced.25 Jag anser att…..   

26 GB 08/08/1990 … elements of the 82nd Airborne Divison as well as key units of the United stase Air Force are arriving today to take 
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up defensive positions in Saudi Arabia. I took this action to assist the Saudi Arabian Government in the defense of its 

homeland.26 Anledningen till att USA framgrupperar förband sägs vara att hjälpa en allierad stat med dess försvar. 

27 GB 08/08/1990 ...Iraqi Armed Forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait.27  

28 GB 08/08/1990 I sitt tal till nationen den 8 augusti utvecklar president Bush de nationella mål som gäller för konflikten med Irak. 

Fyra principiella faktorer anges som vägledande: 

…the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. … Kuwait´s legitimate 

government must be restored to replace the puppet regime. … the security and stability of the Persian Gulf. … to 

protect the lives of American citizens abroad.28 

29 GB 08/08/1990 Hotet mot USA beskrivs i termer av ekonomiska termer: Our country now imports neraly half the oil it conusmes 

and could face a major threat to its economic independence. Much of the world is even more dependent upon 

imported oil and is even more vulnerable to Iraqi threats.  Det hot som här målas upp är i termer av ett Irak som kan 

tvinga världen till eftergifter på grund av dess tillgång till betydande oljetillgångar. 

30 GB 08/08/1990 … the United Nations Security Council approved for the first time in 23 years mandatory sanctions under chapter 

VII of the United nations Charter. These sanctions, now enshrined in international law, have the potential to deny 

Iraq the fruits of aggression while sharply limiting its ability to either import or export anything of value, especially 

oil.29 Den tillit president Bush här lägger hos FN anger en tydlig liberalistisk syn på hur problemet skall kunna lösas. 

31 GB 08/08/1990 … the Saudi Government requested our help, and I responded to that request by ordering U.S. air and ground forces 
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to deploy to the Kingdom of Saudi Arabia. Let me be clear: The sovereign independence of Saudi Arabia is of vital 

interest to the United States.30 Problemet med ett Saudiarabien utsatt för existentiellt hot från Irak bemöts med en 

förstärkning av det saudiska försvaret med amerikansk trupp. Syftet torde vara att avskräcka från anfall genom att 

tydligt peka på att USA kommer att ställa upp för saudi. 

32 GB 08/08/1990 I want to be clear about what we are doing and why. America does not seek conflict, nor do we seek to chart the 

destiny of other nations. But America will stand by her friends.31 Uppenbarligen skiljer USA mellan två olika 

konflikter. Den ena gäller det ockuperade Kuwait och den andra gäller ett hotat Saudi. De båda konflikterna hanteras 

på olika sätt. I Kuwaits fall önskar man gå den diplomatiska vägen med sanktioner och i det Saudiska fallet 

byggerman upp ett starkt försvar av det saudiska territoriet. 

33 GB 08/08/1990 We are working around the clock to deter Iraqi aggression and to enforce UN sanctions.32 Det presidenten säger här 

vilar både på liberal och realistisk grund. Det första syns i hur han vill använda FN i det internationella systemet för 

att tvinga Irak att lämna Kuwait. Det andra syns i hur han medvetet med militära medel bygger upp ett starkt försvar 

av saudi för att förebygga att det anfalls. 

34 GB 08/08/1990 We are working around the clock to deter Iraqi aggression and to enforce UN sanctions.33 Det presidenten säger här 

vilar både på liberal och realistisk grund. Det första syns i hur han vill använda FN i det internationella systemet för 

att tvinga Irak att lämna Kuwait. Det andra syns i hur USA:s roll beskrivs som att med med militära medel (?)bygga 
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upp ett starkt försvar av saudi för att förebygga att det anfalls. 

35 GB 11/08/1990 …the sanctions will be fully enforced and that exports from Iraq will not get into the market.34 presidenten fortsätter 

att trycka på behovet av sanktioner gentemot Irak 

36 GB 11/08/1990 … the goal is to get Iraq out, obviously, of Kuwait and have the legitimate rulers return. That is the goal. And the 

strategy is to use economic sanctions, fully effective, to see what happens.35 

37 GB 11/08/1990 The forthright position taken by the Arab summit is very, very positive, and it must make Saddam Hussein realize 

how isolated he is in terms of world opinion.36 Det viktiga budskapet här är att USA och den övriga världen indikerar 

att Irak skall isoleras med gemensamma ansträngningar och att dessa emanerar från internationella regimer såsom 

FN och andra regionala organisationer.  

38 GB 11/08/1990 På en direkt fråga om huruvida det diplomatiska verktyget inte är förbrukat och det enda som återstår är militära 

åtgärder svarar presidenten: No, I think we’ve still got plenty of diplomacy ahead of us with lots of countries and in 

lots of different avenues. So, I wouldn’t say that.37  

39A GB 14/08/1990 USA kan agera i Persiska viken därför att Sovjetunionen lämnat sitt odelade stöd till USA. Hade det varit ett antal år 

tidigare hade situationen varit mer komplex: Suppose we set the clock back 5 years, say nothing of 10 or 20, and we 

had an event of this nature in the Middle East. The major unknown and the major area of concern would have been: 

How would the Soviets react? How would the Soviets view this? What actions are the Soviets apt to take? Now, 
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today we don´t have that concern because they have joined in in the United Nations in condemning this aggression. 

That´s a siginificant difference from the way it used to be. It makes the equation so much easier to solve38. Genom att 

dra parallellen är Bush tydlig med att ha en realistisk maktbalanspolitik för ögonen i den aktuella regionen. 

39B GB 14/08/1990 USA kan agera i Persiska viken därför att Sovjetunionen lämnat sitt odelade stöd till USA. Hade det varit ett antal år 

tidigare hade situationen varit mer komplex: Suppose we set the clock back 5 years, say nothing of 10 or 20, and we 

had an event of this nature in the Middle East. The major unknown and the major area of concern would have been: 

How would the Soviets react? How would the Soviets view this? What actions are the Soviets apt to take? Now, 

today we don´t have that concern because they have joined in in the United Nations in condemning this aggression. 

That´s a siginificant difference from the way it used to be. It makes the equation so much easier to solve39. Genom att 

dra parallellen är Bush tydlig med att ha en realistisk maktbalanspolitik för ögonen i den aktuella regionen. 

40 GB 14/08/1990 På en fråga om det är tänkbart för presidenten att övergå från diplomati till att ta till militärt våld svarade han: We 

have a plan, and the plan is to implement fully the United Nations sanctions. And also part of our arrangement with 

King Fahd [of Saudi Arabia] is to help protect Saudi Arabia, in a part of a multinational force now of quite a few 

countries, against aggression from Saddam Hussein – the same kind of aggression that took over Kuwait.40 Att detta 

är liberalt antyds genom den vikt som läggs vid utnyttjandet av FN och diplomati snarare än vapenmakt? Att det är 

ett uttalande baserat på realism syns i att det är stater som avses och genom att det är ett försvar mot ett territoriellt 

hot mot Saudi som avses? 

41 GB 22/08/1990 När presidenten i ett tal den 22 augusti beskriver läget i persiska viken gör han det genom att beskriva den koalition 

som framgångsrikt byggts upp: …it´s also crucial that everyone understand that we are not in this alone. We stand 
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shoulder to shoulder right there in the Middle East with the armed forces of 22 other nations from the Middle East, 

from Europe, and around the world. … All the nations of the world lined up to oppose aggression.41  

42 GB 22/08/1990 … an impressive alliance of multinational forces that stands behind the United nations resolve that Iraq completely 

and unconditionally withdraw from Kuwait with the restoration of the legitimate government in that country.42 Det 

som skall återställas av FN genom att Irak lämnar Irak är den internationella ordningen där stater inte angriper 

varandra… realism 

43 GB 22/08/1990 Hotet anges vara mot frihet och rättsäkerhet (rule-of-law) …, the world cannot waiver in its opposition to the threat 

that Iraq has placed on the doorstep of all nations who cherish freedom and the rule of law.43 Även om det är svårt 

att styrka så förefaller valet av ordet nation istället för stat i detta sammanhang tyda på en liberal 

omvärldsuppfattning… 

44 GB 22/08/1990 På en fråga om USA inte var för snabba med att framgruppera förband till Saudiarabien och att detta lett till en 

svårlöst situation svarade presidenten så här: … when we are invited by a friend to help defend against aggression 

that has recently taken place and that threatens to take place again, we´re going to respond. …And that´s a good 

signal to send to friends around the world 44 Det presidenten explicit säger här är att USA:s roll är att hjälpa en 

allierad stat som star inför stora problem.  

45 GB 22/08/1990 På en fråga huruvida det kan skapa politiska problem om USA sänder sina mest sofistikerade flygplan (F-15E) till 

Saudiarabien svarar president Bush såhär: …the Saudis have been threatened; a neighboring country has been 
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aggressed against. International law has condemned it. We should do all we can to help the Saudis arm themselves 

against aggression.45 Uppenbarligen ser president Bush att lösningen ligger i att beväpna Saudiarabien så pass 

mycket att Irak skall avskräckas från att angripa även dem. 

46 GB 28/08/1990 När president Bush inför kongressen i slutet av augusti 1990 summerar den senaste tidens händelser gör han det 

genom att beskriva hur staten Iraq threatened Kuwait, lied about its intentions and finally invaded. Han beskriver att 

Irak utgör a threat to the Persian Gulf, to the Middle East, and to the entire world.46 Allt i tydligt urskiljbara 

realistiska termer. 

47 GB 28/08/1990 När president Bush i augusti 1990 förklarar USA:s roll i persiska viken beskriver han hur Irak anföll Kuwait med 

stora mängder trupp och att den situationen led King Fahd of Saudi Arabia to ask for our assistance. USA:s roll är 

alltså att förstärka en allierad stata som är utsatt för yttre hot. 

48 GB 28/08/1990 Within hours of the assault, the United States moved to freeze Iraq´s assets in this country and to protect those of 

Kuwait. I asked Dick Cheney, secretary Cheney, to go to Saudi Arabia, Egypt and Morocco to arrange for military 

cooperation between us and key Arab States. And I asked Jim Baker, Secretary Baker, to go to Turkey and Brussels 

to rally the support of our NATO allies. Both of these missions were extraordinarily successful. The world response 

to Iraq was a near-unanimous chorus of condemnation .47Såhär beskriver presidenten att problemet började lösas, 

genom byggandet av en bred koalition och ett enat fördömande via FN. 

49 GB 28/08/1990 … our intention, and indeed the intention of almost every country in the world, is to persuade Iraq to withdraw, that 
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it cannot benefit from this illegal occupation, that it will pay a stiff price by trying to hold on and an even stiffer 

price by widening the conflict. And of course, we seek to achieve these goals without further violence.48 Den tydliga 

kopplingen till en bred multinationell koalition, att ett brott begåtts mot internationell lag och förhoppningen att 

problemet skall gå att lösa genom främst diplomatiska och ekonomiska medel pekar på en liberal uppfattning. 

50 GB 29/08/1990 I ett radiotal till de amerikanska soldaterna i persiska viken förklarar presidenten varför de är där genom att använda 

uttryck som repel aggression och preserve peace. Han säger också att what you´re doing is just.49 Dessa uttryck 

pekar på en liberal inställning till uppdraget och orsaken till konflikten. Irak har förbrutit sig mot internationell lag 

och försuttit sina naturliga rättigheter. 

51 GB 29/08/1990 I ett radioutsänt tal till amerikanska soldater i persiska viken säger president Bush att our troops around the world 

are providing the kind of strength and security that makes this mission possible.50 Kontentan är att en tydlig 

realistisk ton kan urskiljas eftersom USA:s roll uppenbarligen är att utgöra en slags balans mot de Irakiska förbanden 

i regionen och på det sättet motverka ett anfall mot Saudiarabien. En annan aspekt kan vara att de amerikanska 

förbanden eventuellt också utnyttjas som tyngd i diplomatiska diskussioner med Irak. 

52 GB 29/08/1990 I den här fasen av konflikten handlar det till största delen om att avskräcka Irak från att anfalla Saudiarabien och ge 

tyngd åt de diplomatiska förhandlingarna. Det problemet löser president Bush med att gruppera amerikanska förband 

i området. Uppgiften de har är att repel aggression51 

53 GB 30/08/1990 I slutet av augusti 1990 har president George Bush en presskonferens och inleder med att ge sin bild av konflikten 

och vad det egentligen är som står på spel: What is at stake here is truly significant: the dependability of America’s 
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commitments to its friends and allies, the shape of the post-postwar world, opposition to aggression, the potential 

domination of the energy resources that are crucial to the entire world.52 Bush omvärldsbeskrivning är tydligt 

realistisk, om inte geopolitisk, till sin natur. 

54 GB 30/08/1990 President Bush presenterar under en presskonferens administrationens handlingsplan för konflikten i persiska viken 

genom att använda förslag med tydliga liberala drag: Our approach calls for substantial economic assistance to 

those states – in particular I´d single out Turkey and Egypt- who are bearing a great part of the burden of sanctions 

and higher oil prices. The plan also targets additional countries, including Jordan, the countries of Eastern Europe, 

and others, for special assistance.53 Sannolikt skall åtgärden ses som ett led i koalitionsbyggandet, men viljan att 

använda ekonomiska medel för att stödja kraftansträngningen är uppenbart liberal. Avsikten med det ekonomiska 

stödet är att create a context in which sanctions against Iraq can be sustained with the intended effect54 utan att 

länderna runt omkring Irak skall drabbas ekonomiskt av sanktionerna och därför ställa sig utanför dem.. 

55 GB 30/08/1990 På en fråga om president Bush kan tänkas acceptera en Irakisk reträtt ut ur Kuwait utan att därefter reducera 

krigsmakten och med Saddam Hussein kvar som ledare för Irak svarar han: I want to see the goals that I stated 

fulfilled. And of course, I think part of that world would be – I think the world would demand that there be no chance 

of another invasion the minute this ended.55 Presidentens fokus ligger alltjämt på den militära förmågan hos Irak och 

det akuta problemet ligger i att Iraks militära förmåga måste lösas. . 

56 GB 08/09/1990 As we try to stand up against aggression in the Persian Gulf56  USA:s roll är att ställa upp mot aggressionskrig 
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57 GB 08/09/1990 As we try to stand up against aggression in the Persian Gulf57 Det som hänt är ett brott mot fred och säkerhet 

58 GB 08/09/1990 We are very fortunate to be trying to coordinate and, in a sense, lead in an international effort to stop aggression in 

the Persian Gulf – fortunate to have the Soviet Union very much in accord with what we´re trying to do and what 

Finland is trying to do.58 Presidenten antyder här att USA har en ledande roll i det internationella samfundet när det 

gäller att säkra freden i persiska viken.  

59 GB 08/09/1990 This ugly aggression, this brutal treatment of civilians that’s being put into effect by Saddam Hussein of Iraq.59 

Omvärldsbeskrivning med tydliga drag av liberala värderingar 

60 GB 08/09/1990 …when you take a large force like this, send it on a mission of peace halfway around the world, and see the way it 

all came together, it is phenomenal what our military has done. … What a marvelous signal it sent around the 

world.60 Det som presidenten säger här är att USA har en krigsmakt som de är beredda att sända varhelst i världen 

det skulle krävas, och att den har förmågan att klara ut det. 

61 GB 8/09/1990 If the nations of the world, acting together, continue, as they have been, to isolate Iraq and deny Saddam Hussein the 

fruits of aggression, we will set in place the cornerstone of an international order more peaceful, stable, and secure 

than any that we have known.61 Presidenten är fylld av en förhoppning att det internationella samfundet skall kunna 

                                                 
57 GB 08/09/1990 
58 GB 08/09/1990 
59 GB 08/09/1990 
60 GB 08/09/1990 
61 GB 8/09/1990 



     Bilaga 1 till 
     19 100: 2000 
     Sid 16(35) 
      
  

samarbeta och lösa konflikten tillsammans. 

62 GB 8/09/1990 Together with the nations of the world, I am confident that we can reverse the dangerous course of events brought 

on by the actions of Saddam Hussein and restore peace, stability, and respect for the rule of law.62 

63 GB 8/09/1990 På en direkt fråga om det kommer att bli ett krig i Irak svarar president Bush såhär:I hope that we can achieve a 

peaceful solution, and the way to do that is to have Iraq comply with the United Nations Security Council 

resolutions.63 Lösningen på problemet är först och främst via ett starkt och enat FN som utfärdar skarpa resolutioner. 

64 GB 8/09/1990 På en direkt fråga om det kommer att bli ett krig i Irak svarar president Bush såhär: No, the United States is 

determined to see these resolutions enforced, and I´d like to feel that they will be enforced and that that will result in 

a peaceful resolution.64 

65 GB 14/09/1990 …we will continue to do anything possible to ensure that the sanctions work as intended and to deter and, if need 

be, defend Saudi Arabia against armed attack.65 

66 GB 14/09/1990 … we will continue to do anything possible to ensure that the sanctions work as intended and to deter and, if need 

be, defend Saudi Arabia against armed attack.66 

67 GB 14/09/1990 … the United States  forces were sent to Saudi Arabia at the request of the Saudi government.67De amerikanska 

trupperna är där som ett led i ett ansvar gentemot en allierad. 
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68 GB 14/09/1990 The way for that[a peaceful settlement] to happen is for Iraq to comply with the sanctions.68 

69 GB 17/09/1990 For America to maintain its responsibilities abroad, America must remain strong and vital. Again, as I said last 

week, our world leadership and domestic strength are mutual, and they are reinforcing.69 USA är världens ledare 

mycket tack vare sin styrka 

70 GB 17/09/1990 På en fråga från en journalist huruvida den amerikanska opinionen kommer att acceptera en amerikanska närvaro i 

regionen under lång tid svarar presidenten: …what we are trying to do is this all-out, full-court international press 

on the diplomatic side. And I want to see that work.70 

71 GB 21/09/1990 …sanctions remain our strategy for solving this crisis.71 

72 GB 21/09/1990 President Bush försöker att bygga allianser genom att bland annat efterskänka skulder för försvarsmaterielköp:… 

forgive the FMS [foreign military sales] debt of our stalwart ally Egypt.72 

73 GB 21/09/1990 På en fråga huruvida hans uttalande om att Irakiskt stöd för terrorism inte kommer att accepteras innebär att USA 

närmar sig en konflikt med Irak svarar presidenten: No, I don´t want to send that signal. … I must continue to 

emphasize to people in this country and around the world that there are certain principles here – right or wrong – 

moral principles, and that’s what I was talking about when I was talking about Iraq pulling out of Kuwait 
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unconditionally…73  

74 GB 21/09/1990 På en fråga hur presidenten ser på den aktuella situationen svarar han att han är nöjd med samarbetet, att koalitionen 

håller ihop och att saker rör sig framåt.74 

75 GB 21/09/1990 På en fråga hur presidenten ser på det faktum att Saddam Hussein inte säger sig vilja avlossa det första skottet i ett 

krig och huruvida USA och FN också kan tänka sig att komma med samma åtagande svarar han att det finns flera 

olika saker han är bekymrad för: The treatment of American citizens is one thing that concerns me greatly. Possible 

use of terrorism is another thing that concerns me greatly… We hold Saddam Hussein responsible if there is any 

terrorist act against us. 75  

76 GB 21/09/1990 På en fråga om varför vissa kongressmän öppet meddelat en ökad känsla av risk för krig svarar presidenten genom 

att förklara att den trupp som sänds till regionen inte nödvändigtvis skall tolkas som att det är ett steg närmare 

kriget. It certainly is putting us in a much stronger position…76 Uppbyggnaden av trupp i regionen skulle kunna 

tolkas som ett led i att förstärka diplomatin med hjälp av militär maktdemonstration. 

77 GB 21/09/1990 På en fråga huruvida uttalandet att aggressionskrig inte kan tolereras egentligen bara är en omskrivning för väpnad 

konflikt svarar president Bush: It´s not I that says it… It´s the United Nations. It´s every country in the Security 

Council. It is steadfast world opinion that’s says it.77 

78 GB 21/09/1990 På en fråga om ståndpunkten att aggressionskrig inte kan accepteras och det faktum att Saddam Hussein sagt att han 

inte kommer att lämna Kuwait oundvikligen kommer att leda till en väpnad konflikt svarar presidenten: No, because 
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as I said, the first major pressure to get him out will come from a tight economic embargo. Now, my goal is to see 

that it’s very tight, and I know everybody that’s a part of it will do the same thing. So, we have to see how effective 

that can be.78 

79 GB 24/09/1990 I ett tal inför Arab-American Community inleder han med att säga att han är glad att kunna träffa så många för att 

diskutera the vital issue of our collective security, both abroad and at home.79 Det är intressant att presidenten här 

väljer att använda begreppet kollektiv säkerhet snarare än att tala om den koalition eller allians som byggts upp i 

persiska viken. Kissinger definierar skillnaden mellan en allians och kollektiv säkerhet från ett rättsligt och juridiskt 

perspektiv. En allians är territoriell till sin natur, bygger på antingen ett territorium som skall försvaras eller en 

rättslig grund som orsak till krig (casus belli). Den kollektiva säkerheten däremot definierar inte territoriet eller 

verktygen som skall användas för försvaret, det är snarare en juridisk konstruktion, en överenskommelse mellan ett 

antal stater liksom FN.80  

80 GB 24/09/1990 Our action in the Gulf is about our determination to stand up with other nations against aggression, and to preserve 

the sovereignty of nations.81 Krig är inte ett, som i den realistiska skolan, ett acceptabelt instrument för att lösa 

mellanstatliga konflikter. 

81 GB 24/09/1990 I USA:s krav på Iraq kan ett femte mål skönjas: a new world order in which the nations of the world, East and West, 

North and South, can prosper and live together.82 Det normativa idealet är tydligt och ligger i linje med….. 

82 GB 24/09/1990 Our mission is to oppose the invasion ordered by Saddam Hussein.83 
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83 GB 24/09/1990 På en fråga varför USA inte förhandlar med Irak istället för att utföra sanktioner svarar presidenten att FN agerar i 

samförstånd och We can´t talk about dividing up Kuwait, or elections not restoring the leaders, or occupying – 

permitting this aggression to stand in any way.84 Med detta avvisar han kraftigt och tydligt lösningar baserad på en 

realpolitik till förmån för klassiska liberala värderingar om bevarandet av principer. 

84 GB 24/09/1990 På en fråga om vad det är som USA säger sig försvara just nu, och om det är en demokratifråga svara president 

Bush: The objective is to see that naked aggression does not pay off, sir. That´s what the objective is, and that’s why 

we are going to stay with that position and we´re not going to permit this. Iraq is no model for democracy, nor was 

Kuwait. That isn´t the question here. The question is international law and respect for one´s neighbor.85 

85 GB 24/09/1990 På en fråga om vad det är som USA säger sig försvara just nu, och om det är en demokratifråga svarar president 

Bush: The objective is to see that naked aggression does not pay off, sir. That’s what the objective is, and that’s why 

we are going to stay with that position and we´re not going to permit this. Iraq is no model for democracy, nor was 

Kuwait. That isn’t the question here. The question is international law and respect for one’s neighbor.86 

86 GB 25/09/1990 We will not tolerate this invasion; it will not stand.87 Ordet invasion kan översättas med intrång, inmarsch och 

ockupation vilka samtliga hänförs till territoriell påverkan, alltså är begreppet klart realistiskt färgat. 

87 GB 26/09/1990 The security and stability of this vital area, an area that’s affects the lives of every American must be assured.88 Det 

är svårt att lägga in några andra tolkningar än geopolitiska och realistiska i denna kommentar. 
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88 GB 26/09/1990 Offensiv liberalism: … we have another, final objective: to create a new partnership of nations; a new world order 

that is free from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, more secure in the quest for peace.89 USA:s 

roll är att stödja denna offensiva liberalistiskt färgade idé 

89 GB 26/09/1990 I ett uttalande understryker presidenten vikten av den breda koalitionen som samlats under FN:s paraply och under 

amerikanskt ledarskap genom att peka på den mängd militär trupp som samlats mot Irak.90 Problemet Irak skall lösas 

med hjälp av att demonstrera en överväldigande militär kraftsamling. 

90 GB 27/09/1990 …all of us know we must defend civilized values around the world. So, we are resolved that aggression in the 

Persian Gulf cannot stand.91 

91 GB 27/09/1990 America will not stay in the Persian Gulf 1 day longer than necessary, but we will remain for as long as we need to 

complete our mission.92 USA:s roll är uppenbarligen att leverera fred och frihet till regionen. 

92 GB 27/09/1990 … the best way to keep the peace is to keep America militarily strong.93 Tydlig realistisk uppfattning om hur freden 

skall bevaras och säkras, upprusta. (generellt, bär inte eg mot Irakkrisen) 

93 GB 29/09/1990 Iraqi aggression has ransacked and pillaged a once peaceful and secure country, its population assaulted, 

incarcerated, intimidated, and even murdered.94 

94 GB 28/09/1990 Presidenten antyder en viss anknytning till en realistisk omvärldsuppfattning när han beskriver vad Kuwaits är utsatt 
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för: Kuwait´s sovereignty and territorial integrity will be restored…95 

95 GB 28/09/1990 …our support for the U.N. Security Council resolutions as the means to bring about a peaceful end to the crisis.96  

96 GB 28/09/1990 … no nation should be allowed to conduct its relations with another on the basis of threats or the use of brute 

force.97 

97 GB 01/10/1990 Iraq´s unprovoked aggression98 

98 GB 01/10/1990 The United States supports the use of sanctions to compel Iraq´s leaders to withdraw immediately and without 

condition from Kuwait.99 

99 GB 01/10/1990 … we have dispatched military forces to the region to enforce sanctions, to deter and, if need be, defend against 

further aggression.100 

100 GB 01/10/1990 U.S. forces were sent at the request of the Saudi government…101 

101 GB 01/10/1990 President Bush målar upp ett framtida problemlösningskoncept för regionen där diplomati och samarbete 

överväger: In the aftermath of Iraq´s unconditional departure from Kuwait, I truly believe there may be 

opportunities for Iraq and Kuwait to settle their differences permanently, for the states of the Gulf themselves to 
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build new arrangements for stability, and for all the states and the peoples of the region to settle the conflicts that 

divide the Arabs from Israel.102 

102 GB 01/10/1990 …outrageous disregard for basic human rights…103 

103 GB 01/10/1990 I ett tal inför FN:s generalförsamling presenterar president Bush sin syn på det hot Irak utgör och varför det är så 

viktigt att världssamfundet reagerar med kraft och tydlighet gentemot Saddam Hussein: … I see a world building on 

the emerging new model of European unity, not just Europe but the whole world whole and free. This is precisely 

why the present aggression in the Gulf is a menace not only to one region’s security but to the entire world’s vision 

of our future. It threatens to turn the dream of a new international order into a grim nightmare of anarchy in which 

the law of the jungle supplants the law of the nations.104 

104 GB 11/10/1990 … the events in the Gulf have reminded us of the importance of a strong America.105 För att kunna lösa framtida 

konflikter eller för att försvara sig självt vid angrepp??? 

105 GB 11/10/1990 The regime [Iraq] is up against not only the law of the nations but also the law of mathematics. The numbers are 

against them. Today it´s not Iraq versus Kuwait; it´s not iraq versus the United States; it´s Iraq against the entire 

world.106 Överväldigande i form av military makt i gulfen eller?? 

106 GB 23/10/1990 The Gulf is a reminder of how intricately the interests of nations are interwoven. What happens in Baghdad matters 

in Burlington because our concern, far beyond the price of oil, is the fate of sovereign nations and peoples. There´s 

a moral underpinning, a strong moral underpinning, to what´s happened in the United Nations as we´ve stood up 
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unanimously against Saddam Hussein´s aggression: a world order free from unlawful aggression, free from 

violence, free from plunder.107  Värderingar och .. 

107 GB 23/10/1990 The Gulf is a reminder of how intricately the interests of nations are interwoven. What happens in Baghdad matters 

in Burlington because our concern, far beyond the price of oil, is the fate of sovereign nations and peoples. There´s 

a moral underpinning, a strong moral underpinning, to what´s happened in the United Nations as we´ve stood up 

unanimously against Saddam Hussein´s aggression: a world order free from unlawful aggression, free from 

violence, free from plunder.108 USA:s roll är att ställa upp och slåss för dessa värderingar 

108 GB 23/10/1990 … today, in the Persian Gulf, what we are looking at is good and evil, right and wrong.109 110 

109 GB 28/10/1990 Iraq´s invasion marks an outrageous breach of the peace, a broad-faced violation of the United Nations Charter.111 

110 GB 28/10/1990 Parallell till hur Hitler tilläts agera fritt i Europa och att man den här gången kommer att agera mer kraftfullt112… 

indikeras militärt maktutnyttjande??? Nja, bara ett svårtolkat konstaterande, förmodligen avsett som ett hot.. (se 

även 23/10 Burlington och 23/10 Manchester) 

111 GB 01/11/1990 On august 2d, Iraq invaded Kuwait113. Nyttjandet av begreppet invade och staternas namn tyder på en realistisk 

omvärldsbeskrivning. Invade är ett ord förknippat med territorium. 
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112 GB 01/11/1990 …[Saddam Hussein] sent his armor and his troops south to mass along the Saudi Arabian border, threatening yet 

another member of the United Nations, another member of the Arab League.114 Ordet threatening parallellt med 

ordet border antyder en realistisk beskrivning av läget 

113 GB 01/11/1990 …we´ve worked closely with the United Nations in putting sanctions into effect, in passing resolutions, in speaking 

with one voice against the invaders aggression. We are giving the sanctions time to work. And I hope that there will 

never be a shot fired in anger.115  

114 GB 01/11/1990 Saddam´s clear violations of international law…116 

115 GB 01/11/1990 No one wants a peaceful end tio this crisis more than I do. But no one is more determined to see this aggression 

turned back than I am. And I will not change on that fundamental point of morality.117 USA har en moralisk uppgift 

att försvara vissa principer 

116 GB 01/11/1990B Saddam Hussein´s armor went south to the Saudi Arabia border, threatening yet another member of the United 

Nations…118 

117 GB 01/11/1990C I want to have a peaceful resolution to this question, and our dealing through the United nations and working with 

them for common objectives…119 

118 GB 01/11/1990C Vid upprepade tillfällen tar presidenten upp situationen för den amerikanska personalen på ambassaden i Kuwait 
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City som svälts ut av irakierna genom att förvägras mat. Han liknar det vid brott mot mänskliga rättigheter och 

säger att inte ens Hitler gjorde så.120 

119 GB 01/11/1990C På en fråga om Iraks kemiska, biologiska och nukleära förmåga är en prioriterad fråga för USA svarade presidenten 

att innehavet av sådana vapen konstituerar ett hot mot den regionala säkerheten och stabiliteten.121 

120 GB 02/11/1990 …aggression would not stand…because we have a stake in seeing that one nation bully a neighbor and take it over 

by force…122 

121 GB 02/11/1990 The brutality against innocent civilians will not be tolerated and will not stand. The clear violation of taking 

innocent civilians and staking them out in areas that could be targets for military action contravenes every tenet of 

international law. It is inhumane.123  Mänskliga rättigheter 

122 GB 02/11/1990 … we will not stop short of our stated objectives. We are the United States of America. We are standing for 

principle, and that principle must prevail.124 USA:s roll är att främja fred, rättvisa och frihet globalt. 

123 GB 02/11/1990 …Saddam Hussein and his determination to be the neighborhood bully. And there’s a fundamental moral point here: 

A neighbor cannot take over another neighbor, bully it, brutalize it, rape, pillage, and plunder in Kuwait, and get 

away with it. If we permit that to happen, we’ll pay the price another day. And I will not let that aggression stand125. 

Vad presidenten säger här är förmodligen att det finns en uppenbar risk att det internationella systemet såsom vi 
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känner det kan sättas ur spel om Saddam Hussein får lov att fortsätta obehindrat. 

124 GB 03/11/1990 We’re not talking about oil. We are talking about standing up against aggression.126 

125 GB 05/11/1990 What we’re doing in the Persian Gulf is not anything about war for oil. What we’re doing is standing up against 

naked aggression, and we will succeed.127 

126 GB 03/11/1990 What we’re doing in the Persian Gulf is not anything about war for oil. What we’re doing is standing up against 

naked aggression, and we will succeed.128 USA:s roll är alltså att värna en värld där man inte skall behöva frukta 

sina grannar. 

127 GB 08/11/1990 … the deployment of U.S. military forces to Saudi Arabia and the Persian Gulf to deter further Iraqi aggression and 

to protect our interests in the region.129 Anledningen till att man framgrupperar förband i regionen är med hänsyn 

taget till alliansen med saudi och intressen 

128 GB 08/11/1990 The world community also must prevent an individual clearly bent on regional domination from establishing a 

chokehold on the world´s economic lifeline. We´re seeing global economic stability and growth at risk as, each day, 

countries around the world pay dearly for Saddam Hussein´s aggression.130 

129 GB 08/11/1990 To achieve these goals [withdrawal of Iraqi forces, restoration of Kuwaiti legitimate government etc], we and our 

allies have forged a strong diplomatic, economic, and military strategy to force Iraq to comply with these objectives. 

Främst diplomatiska och ekonomiska medel sägs vara tänkta att utnyttjas.  
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130 GB 08/11/1990 Hotet mot Saudiarabien skall dock kunna bemötas militärt med Operation Desert Shield.131 
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131 P/R GB 08/11/1990 För första gången indikeras en militär lösning på det stora problemet: … I have today directed the Secretary of 

Defense to increase the size of U.S. forces committed to desert Shield to ensure that the coalition has an adequate 

offensive military option should that be necessary to achieve our common goals132. 

132 R/L GB 08/11/1990 The consequences of our not doing so [standing up for aggression] is not just a chellenge to the security of Kuwait 

and other Gulf nations but to the better world that we all have hoped to build in the wake of the old War. And 

therefore, we and our allies cannot and will not shirk our responsibilities. The state of Kuwait must be restored, or 

no nation will be safe and the promising future we anticipate will indeed be jeopardized.133 USA:s roll är att säkra 

den eviga världsfreden 

133 P/R?? GB 08/11/1990 På en fråga om vad USA:s nya mer offensiva strategi med framgruppering av ytterligare förband innebär svarar 

president Bush: …if this movement of force is waht convinces him, so much the better.134 Det vi ser här är det 

medvetna utnyttjandet av militära maktmedel som en förstärkning av diplomatin. 

134 P/R GB 08/11/1990 På en fråga om vad det är som inträffat de senaste två veckorna som föranlett presidenten att nu fatta beslut om en 

ökning av den offensiva förmåga i Persiska viken svarar han att this is in the best security interest of our people 

there and of the coalition. I think it is just a guarantee of the safety of all, and I think it sends a very strong signal – 

another strong signal—to Saddam Hussein that we are very, very serious about seeing the United Nations 

resolutions complied to in their entirety, without any kind of watering down. …we´re now bringing up our forces for 
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the reasons given135. Det diplomatiska verktyget förstärks med militära maktmedel. 

135 P/R GB 19/11/1990 Unless he [Saddam Hussein] leaves, he will have to be made to leave by force.136 

136 P/R GB 21/11/1990B På en fråga om presidenten föreslår några direkta åtgärder säger han: We are taking action. We are moving 

considerable force here. And I hope that will get the message to Saddam Hussein how serious not only the United 

States is but other countries are because they are moving forces, too.137 Förflyttningen av militära förband skall ses 

som en förstärkning av diplomatin 

137 R/L GB 22/11/1990 And we’re here to protect freedom, here to protect the future, and here to protect innocent lives.138 

138 O/R GB 22/11/1990 …every day that passes brings Saddam Hussein one step closer to realizing his goal of a nuclear weapons 

arsenal.139 

139 R/L GB 22/11/1990B …we are here to guaranteed freedom is protected and that Iraq´s aggression will not be rewarded. We must send a 

signal to any would-be Saddam Husseins that the world will not tolerate tyrants who violate every standard of 

civilized behavior – invading, bullying and swallowing whole a peaceful neighbor.140 

140 O/R GB 22/11/1990B Clearly, our national security’s at stake here in the Gulf, not just from the threat of force but from the potential 

economic blackmail of a Gulf dominated by a power-hungry Iraq.141 Det som Irak gör är att tillförsäkra sig en 

starkare plats i det internationella systemet och i regionen, och USA hotas av denna förändring. 
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141 R/R GB 22/11/1990C På en fråga om varför den amerikanska truppen storlek är så mycket större än övriga deltagande länders svarar 

president Bush att: when you´re the leader in the world for peace and for freedom, you bear a disproportionate 

responsibility.142 Med tanke på att presidenten tydligt uttrycker att USA har en ledarroll uppfattar jag uttalandet som 

grundat i realismen. 

142 R/L GB 22/11/1990C ...we have disproportionate responsibility to lead and to stand for something.143 USA har en självpåtagen roll att 

främja liberala värden såsom fred och frihet 

143 O/L GB 22/11/1990E Iraq´s aggression is not just a challenge to the security of Kuwait and other Gulf neighbors but to the better world 

we all hope to build in the wake of the cold war. We´re not talking simply about the price of gas; we are talking 

about the price of liberty.144 

144 O/R GB 22/11/1990E Our objectives in the Gulf have never varied. We want to … safeguard the security and stability of the region.145 

Säkerheten och stabilitetet hotas eftersom man befarar att Saddam Hussein skall fortsätta och ge sig på Saudi… (ett 

uttalande som nämns flera gånger) 

145 R/R GB 22/11/1990E Our objectives in the Gulf have never varied. We want to … safeguard the security and stability of the region.146 

USA:s roll är att med militär makt skydda regionen (ett uttalande som nämns flera gånger) 

146 O/R GB 30/11/1990 We’re in the Gulf because the world must not and cannot reward aggression. And we’re there because our vital 

interests are at stake. And we’re in the Gulf because of the brutality of Saddam Hussein.147  
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147 O/L GB 30/11/1990 We’re in the Gulf because the world must not and cannot reward aggression. And we’re there because our vital 

interests are at stake. And we’re in the Gulf because of the brutality of Saddam Hussein.148 

148 R/L GB 30/11/1990 We’re in the Gulf because the world must not and cannot reward aggression. And we’re there because our vital 

interests are at stake. And we’re in the Gulf because of the brutality of Saddam Hussein.149 USA:s roll är att 

tillvarata egna intressen i regionen 

149 R/R GB 30/11/1990 We’re in the Gulf because the world must not and cannot reward aggression. And we’re there because our vital 

interests are at stake. And we’re in the Gulf because of the brutality of Saddam Hussein.150 USA:s roll är att säkra 

fred och frihet 

150 O/R GB 30/11/1990 I´m deeply concerned about Saddam´s efforts to acquire nuclear weapons. Imagine his ability to blackmail his 

neighbors should he possess a nuclear device.151 

151 P/R GB 30/11/1990 …if force is required, we and the other 26 countries who have troops in the area will have enough power to get the 

job done.152 

152 P/L GB 30/11/1990 ... I will issue an invitation to Foreign Minister Tariq Aziz to come to Washington at a mutually convenient time … to 

meet with me. I´m asking Secretary Jim Baker to go to Baghdad to see Saddam Hussein.153 

153 P/L GB 04/12/1990 The UN sanctions in their entirety will be upheld, and aggression will not be rewarded.154 
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154 P/R GB 17/12/1990 These…countries are contributing over 200,000 individuals to the military effort against Iraq. Tens of thousands 

more are on their way.155För att kunna förmå Irak att lämna Kuwait krävs det en stor militär styrka 

155 P/R GB 17/12/1990 På en fråga varför presidenten inte uttalar ett tydligt militärt hot mot Saddam Hussein utifall han inte skulle förstå de 

signaler som sänds svarar Bush: …he ought to look at the movement of force, and he ought to draw the conclusion 

that he ought to get out without concession.156 Presidenten säger här att det militära hotet inte skall behöva bli 

tydligare än det är och fortsätter med att säga att hot inte skall behövas eftersom koalitionen är helt och hållet 

bestämd i sin uppfattning om vad som skall göras från Irakisk sida. 

156 O/L GB 18/12/1990 På en fråga om det inte är hyckleri att ställa krav och komma med hot mot Irak för det som sker nu när USA backade 

upp dem i en liknande situation under kriget mellan Iran och Irak svävar presidenten på målet och säger att den stora 

skillnaden ligger i att FN nu är enat och att hotet egentligen är av en annan karaktär nu än då. I linje med vad 

presidenten sagt tidigare utgör aggressionen ett hot mot den nya världsordning USA ser framför sig.157 

157 O/L GB 24/12/1990 We’re in the Gulf because the world must not reward aggression, because our vital interestst are at stake, and 

because of the brutality and danger of Saddam Hussein.158 

158 R/L GB 24/12/1990 Anledningen till varför USA engagerar sig i konflikten mellan Kuwait och Irak ligger i det orättfärdiga att angripa en 

suverän stat.159 

159 P/L GB 03/01/1991 Trots ett uppenbart ointresse eller nonchalans från Saddam Hussein´s sida att deltaga i diskussioner med president 
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Bush eller hans utsända försöker de gå the extra mile för att verkligen söka få ett möte till stånd för att kunna lösa 

krisen på fredlig väg.160 

160 P/R GB 05/01/1991 If they [Iraq] totally comply they will not be attacked.161  

161 P/L GB 05/01/1991 The United Nations, with the full support of the United States, has already tried to peacefully pressure Iraq out of 

Kuwait, implementing economic sanctions and securing the condemnation of the world in the form of no less than 12 

resolutions of the U.N. Security Council.162Problemet skall lösas multilateralt inom ramen för FN:s regelsystem med 

diplomatiska medel. 

162 O/R GB 05/01/1991 Saddam already poses a strategic threat to the capital cities of Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Israel and Syria, as 

well as our own men and women in the Gulf region.163 

163 O/L GB 05/01/1991 Each day that passes increases Saddam´s worldwide threat to democracy.164 

164 P/R GB 05/01/1991 … we are ready to use force to defend a new order emerging among the nations of the world --  a world of sovereign 

nations living in peace.165 

165 P/R GB 08/01/1991 January 15 …is a deadline for Saddam Hussein to choose, to choose peace over war.166 Problemet löses genom att 

tydligt peka på att militärt våld kan utnyttjas från detta datum, exempel på nyttjande av militär tvångsmakt 

166 O/R GB 08/01/1991 President Bush målar upp en bild av det framtida hot Saddam utgör om han inte hanteras idag genom att beskriva det 
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så här: The price of peace now on Saddam´s terms will be paid many times over in greater sacrifice and suffering. 

Saddam´s power will only grow, along with his appetite for more conquest. The next conflict will find him stronger 

still – perhaps in possession even of nuclear weapons – and far more difficult to defeat.167 

167 P/R GB 09/01/1991 … we remain determined that these resolutions are going to be complied with. I am very concerned that sanctions --  

I know sanctions aren’t going to get this job done.168 Presidenten har vid det här laget givit upp hoppet om att fortsatt 

diplomati skall lösa problemet och indikerar att det enda som återstår är militära åtgärder. 

168 O/R GB 16/01/1991 While the world waited [for sanctions to work], while Saddam stalled, more damage was being done to the fragile 

economies of the Third World, emerging democracies of eastern Europe, to the entire world, including to our own 

economy.169 
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Sammanställning mönster och avvikelser –  
President Bush 1990 jämfört med perioden 1913-1983 
 
 
 
Aspekt/perspektiv Bush hösten 1990 1913-1983 
Omvärldsuppfattning/realism Säkerhet och stabilitet i regionen Maktbalansproblem 
   
 USA:s intressen i regionen Hot mot am intressen (olja, ek) 
   
 Hot mot Saudiarabiens integritet Mil hot mot staters suveränitet 
   
Problemlösning/realism  Maktbalansering 
 Stöd åt allierade  
  Byggande av nationellt försvar 
   
 Utnyttjande av våldsmakt Direkt maktutnyttjande 
   
 koalitionsbyggande  
   
Rolluppfattning/realism maktbalansproblematik USA som den balanserande kraften 
   
  USA kämpar för sin existens 
 Ledare  
   
 Försvar av egna intressen  
   
Omvärldsuppfattning/idealism Brott mot allmänna liberala värden1 Generella hot mot liberala värden 
  Hot mot demokratier 
   
 Brott mot FN-stadgan och hot mot 

internationell lag 
Hot mot fred och internationell lag 

   
 Hot mot den nya världsordningen  
   
Problemlösning/idealism diplomati Internationellt samarbete 
   
  Sprida liberalismen globalt 
   
  Aktivt stöd till demokratier2 
   
 tvångsmakt  
   
Rolluppfattning/idealism Försvara vissa principer Fredens och frihetens försvarare 
   
  Spridaren av  fredsevangeliet 
   
 
 

                                                 
1 Inklusive hot mot demokratier 
2 För president Bush vidkommande är denna avvikelse ointressant eftersom det inte fanns några demokratier att stödja i regionen 
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Woodrow Wilson Defends the League of Nations, Pueblo, Co, 
September 26, 1919. 1 
 
 
Mr. Chairman and Fellow Countrymen: 
It is with a great deal of genuine pleasure that I find myself in Pueblo...  I have crossed 
the continent this time of the homogeneity of this great people to whom we belong.  
They come from many stocks, but they are all of one kind.  They come from many 
origins, but they are all shot through with the same principles, and desire the same 
righteous and honest things.  I have received a more inspiring impression this time of 
the public opinion of the United States than it was ever my privilege to receive before. 
But there have been unpleasant impressions as well as pleasant impressions, my 
fellow citizens, as I have crossed the continent.  I have perceived more and more that 
men have been busy creating an absolutely false impression of what the treaty of 
peace and the Covenant of the League of Nations contain and mean.  Therefore, in 
order to clear away the mists, in order to remove the impressions, in order to check 
the falsehoods that have clustered around this great subject, I want to tell you a few 
very simple things about the treaty and the Covenant. 
Do not think of this treaty of peace as merely a settlement with Germany.  It is that.  It 
is a very severe settlement with Germany, but there is not anything in it that she did 
not earn...  It is not merely a settlement with Germany; it is a readjustment of those 
great injustices which underlie the whole structure of European and Asiatic society.  
This is only the first of several treaties.  They are all constructed upon the same plan.  
The Austrian treaty follows the same lines.  The treaty with Hungary follows the same 
lines.  The treaty with Bulgaria follows the same lines.  The treaty with Turkey, when it 
is formulated, will follow the same lines.  What are those lines? They are based upon 
the purpose to see that every government dealt with in this great settlement is put in 
the hands of the people, and taken out of the hands of coteries and of sovereigns who 
had no right to rule over the people.  It is a people's treaty, that accomplishes by a 
great sweep of practical justice the liberation of men who never could have liberated 
themselves, and the power of the most powerful nations has been devoted not to their 
aggrandizement but to the liberation of people whom they could have put under their 
control if they had chosen to do so...  
At the front of this great treaty is put the Covenant of the League of Nations.  It will 
also be at the front of the Austrian treaty and the Hungarian treaty and the Bulgarian 
treaty and the treaty with Turkey.  Every one of them will contain the Covenant of the 
League of Nations, because you cannot work any of them without the Covenant of the 
League of Nations.  Unless you get the united, concerted purpose and power of the 
great Governments of the world behind this settlement, it will fall down like a house of 
cards.  There is only one power to put behind the liberation of mankind, and that is the 
power of mankind.  It is the power of the united moral forces of the world, and in the 
Covenant of the League of Nations the moral forces of the world are mobilized.  For 
what purpose? Reflect, my fellow citizens, that the membership of this great League is 
going to include all the great fighting nations of the world, as well as the weak ones.  It 
is not for the present going to include Germany, but for the time being Germany is not 
a great fighting country.  All the nations that have power that can be mobilized are 
going to be members of this League, including the United States.  And what do they 
unite for? They enter into a solemn promise to one another that they will never use 
their power against one another for aggression; that they never will impair the 
territorial integrity of a neighbor; that they never will interfere with the political 
independence of a neighbor; that they will abide by the principle that great populations 
are entitled to determine their own destiny, and that they will not interfere with that 

                                                 
1 http://www.pbs.org/greatspeeches/timeline/#1910 
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destiny; and that no matter what differences arise amongst them, they will never resort 
to war without first having done one or other of two things--either submitted the matter 
of controversy to arbitration, in which case they agree to abide by the result without 
question, or submitted it to the consideration of the council of the League of Nations, 
laying before that council all the documents, all the facts, agreeing that the council can 
publish the documents and the facts to the whole world, agreeing that there shall be 
six months allowed for the mature consideration of those facts by the council, and 
agreeing that at the expiration of the six months, even if they are not then ready to 
accept the advice of the council with regard to the settlement of the dispute, they will 
still not go to war for another three months.  In other words, they consent, no matter 
what happens, to submit every matter of difference between them to the judgment of 
mankind, and just so certainly as they do that, my fellow citizens, war will be in the far 
background, war will be pushed out of that foreground of terror in which it has kept the 
world for generation after generation, and men will know that there will be a calm time 
of deliberate counsel.  The most dangerous thing for a bad cause is to expose it to the 
opinion of the world.  The most certain way that you can prove that a man is mistaken 
is by letting all his neighbors know what he thinks, by letting all his neighbors discuss 
what he thinks, and if he is in the wrong you will notice that he will stay at home, he 
will not walk on the street.  He will be afraid of the eyes of his neighbors.  He will be 
afraid of their judgment of his character.  He will know that his cause is lost unless he 
can sustain it by the arguments of right and of justice.  The same law that applies to 
individuals applies to nations. 
But, you say, "We have heard that we might be at a disadvantage in the League of 
Nations." Well, whoever told you that either was deliberately falsifying or he had not 
read the Covenant of the League of Nations...  When you come to the heart of the 
Covenant, my fellow citizens, you will find it in Article X, and I am very much interested 
to know that the other things have been blown away like bubbles.  There is nothing in 
the other contentions with regard to the League of Nations, but there is something in 
Article X that you ought to realize and ought to accept or reject.  Article X is the heart 
of the whole matter.  What is Article X? I never am certain that I can from memory give 
a literal repetition of its language, but I am sure that I can give an exact interpretation 
of its meaning.  Article X provides that every member of the League covenants to 
respect and preserve the territorial integrity and existing political independence of 
every other member of the League as against external aggression...  Following Article 
X is Article XI, which makes it the right of any member of the League at any time to 
call attention to anything, anywhere, that is likely to disturb the peace of the world or 
the good understanding between nations upon which the peace of the world depends.  
I want to give you an illustration of what that would mean. 
You have heard a great deal--something that was true and a great deal that was false-
-about that provision of the treaty which hands over to Japan the rights which 
Germany enjoyed in the Province of Shantung in China.  In the first place, Germany 
did not enjoy any rights there that other nations had not already claimed.  For my part, 
my judgment, my moral judgment, is against the whole set of concessions.  They were 
all of them unjust to China, they ought never to have been exacted, they were all 
exacted by duress, from a great body of thoughtful and ancient and helpless people.  
There never was any right in any of them.  Thank God, America never asked for any, 
never dreamed of asking for any.  But when Germany got this concession in 1898, the 
Government of the United States made no protest whatever.  That was not because 
the Government of the United States was not in the hands of high-minded and 
conscientious men.  It was.  William McKinley was President and John Hay was 
Secretary of State--as safe hands to leave the honor of the United States in as any 
that you can cite.  They made no protest because the state of international law at that 
time was that it was none of their business unless they could show that the interests of 
the United States were affected, and the only thing that they could show with regard to 
the interests of the United States was that Germany might close the doors of 
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Shantung Province against the trade of the United States.  They, therefore, 
demanded, and obtained, promises that we could continue to sell merchandise in 
Shantung.  Immediately following that concession to Germany, there was a 
concession to Russia of the same sort, of Port Arthur, and Port Arthur was handed 
over subsequently to Japan...  Now, read Articles X and XI.  You will see that 
international law is revolutionized by putting morals into it.  Article X says that no 
member of the League, and that includes all these nations that have demanded these 
things unjustly of China, shall impair the territorial integrity or the political 
independence of any other member of the League.  China is going to be a member of 
the League.  Article XI says that any member of the League can call attention to 
anything that is likely to disturb the peace of the world or the good understanding 
between nations, and China is, for the first time in the history of mankind, afforded a 
standing before the jury of the world.  I, for my part, have a profound sympathy for 
China, and I am proud to have taken part in an arrangement which promises the 
protection of the world to the rights of China.  The whole atmosphere of the world is 
changed by a thing like that, my fellow citizens.  The whole international practice of the 
world is revolutionized... 
Article X strikes at the taproot of war.  Article X is a statement that the very things that 
have always been sought in imperialistic wars are henceforth forgone by every 
ambitious nation in the world.  I would have felt very lonely, my fellow countrymen, and 
I would have felt very much disturbed if, sitting at the peace table in Paris, I had 
supposed that I was expounding my own ideas.  Whether you believe it or not, I know 
the relative size of my own ideas; I know how they stand related in bulk and proportion 
to the moral judgments of my fellow countrymen, and proposed nothing whatever at 
the peace table at Paris that I had not sufficiently certain knowledge embodied the 
moral judgment of the citizens of the United States...  What of our pledges to the men 
that lie dead in France? We said that they went over there not to prove the prowess of 
America or her readiness for another war, but to see to it that there never was such a 
war again.  It always seems to make it difficult for me to say anything, my fellow 
citizens, when I think of my clients in this case.  My clients are the children; my clients 
are the next generation.  They do not know what promises and bonds I undertook 
when I ordered the armies of the United States to the soil of France, but I know, and I 
intend to redeem my pledges to the children; they shall not be sent upon a similar 
errand. 
_______________ 
 
My clients are the children;  
my clients are the next generation. 
 
_______________ 
 

Again and again, my fellow citizens, mothers who lost their sons in France have come 
to me and, taking my hand, have shed tears upon it not only, but they have added, 
"God bless you, Mr. President!" Why, my fellow citizens, should they pray God to 
bless me? I advised the Congress of the United States to create the situation that led 
to the death of their sons.  I ordered their sons overseas.  I consented to their sons 
being put in the most difficult parts of the battle line, where death was certain, as in the 
impenetrable difficulties of the forest of Argonne.  Why should they weep upon my 
hand and call down the blessings of God upon me? Because they believe that their 
boys died for something that vastly transcends any of the immediate and palpable 
objects of the war.  They believe, and they rightly believe, that their sons saved the 
liberty of the world.  They believe that wrapped up with the liberty of the world is the 
continuous protection of that liberty by the concerted powers of all civilized people.  
They believe that this sacrifice was made in order that other sons should not be called 
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upon for a similar gift--the gift of life, the gift of all that died--and if we did not see this 
thing through, if we fulfilled the dearest present wish of Germany, and now dissociated 
ourselves from those alongside whom we fought in the war, would not something of 
the halo go away from the gun over the mantelpiece, or the sword? Would not the old 
uniform lose something of its significance? These men were crusaders.  They were 
not going forth to prove the might of the United States.  They were going forth to prove 
the might of justice and right, and all the world accepted them as crusaders, and their 
transcendent achievement has made all the world believe in America as it believes in 
no other nation organized in the modern world.   
There seems to me to stand between us and the rejection or qualification of this treaty 
the serried ranks of those boys in khaki, not only these boys who came home, but 
those dear ghosts that still deploy upon the fields of France. 
My friends, on last Decoration Day, I went to a beautiful hillside near Paris where was 
located the cemetery of Suresnes, a cemetery given over to the burial of the American 
dead.  Behind me on the slopes was rank upon rank of living American soldiers, and 
lying before me upon the levels of the plain was rank upon rank of departed American 
soldiers.  Right by the side of the stand where I spoke there was a little group of 
French women who had adopted those graves, had made themselves mothers of 
those dear ghosts by putting flowers every day upon those graves, taking them as 
their own sons, their own beloved, because they had died in the same cause--France 
was free and the world was free because America had come! I wish some men in 
public life who are now opposing the settlement for which these men died could visit 
such a spot as that.  I wish that the thought that comes out of those graves could 
penetrate their consciousness.  I wish that they could feel the moral obligation that 
rests upon us not to go back on those boys, but to see the thing through, to see it 
through to the end and make good their redemption of the world.  For nothing less 
depends upon this decision, nothing less than the liberation and salvation of the world. 
You will say, "Is the League an absolute guarantee against war?" No; I do not know 
any absolute guarantee against the errors of human judgment or the violence of 
human passion, but I tell you this: With a cooling space of nine months for human 
passion, not much of it will keep hot.  
I had a couple of friends who were in the habit of losing their tempers, and when they 
lost their tempers they were in the habit of using very unparliamentary language.  
Some of their friends induced them to make a promise that they never would swear 
inside the town limits.  When the impulse next came upon them, they took a streetcar 
to go out of town to swear, and by the time they got out of town, they did not want to 
swear.  They came back convinced that they were just what they were, a couple of 
unspeakable fools, and the habit of getting angry and of swearing suffered great 
inroads upon it by that experience. 
Now, illustrating the great by the small, that is true of the passions of nations.  It is true 
of the passions of men however you combine them.  Give them space to cool off.  I 
ask you this: If it is not an absolute insurance against war, do you want no insurance 
at all? Do you want nothing? Do you want not only no probability that war will not 
recur, but the probability that it will recur? The arrangements of justice do not stand of 
themselves, my fellow citizens.  The arrangements of this treaty are just, but they 
need the support of the combined power of the great nations of the world.  And they 
will have that support.  Now that the mists of this great question have cleared away, I 
believe that men will see the truth, eye to eye and face to face.  There is one thing that 
the American people always rise to and extend their hand to, and that is the truth of 
justice, and of liberty, and of peace.  We have accepted that truth and we are going to 
be led by it, and it is going to lead us, and through us the world, out into pastures of 
quietness and peace such as the world never dreamed of before. 
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Reagan: National Security1 

 
March 23, 1983  

My fellow Americans, thank you for sharing your time with me tonight. 
The subject I want to discuss with you, peace and national security, is 
both timely and important. Timely, because I've reached a decision which 
offers a new hope for our children in the 21st century, a decision I'll tell 
you about in a few minutes. And important because there's a very big 
decision that you must make for yourselves. This subject involves the 
most basic duty that any President and any people share, the duty to 
protect and strengthen the peace. 
At the beginning of this year, I submitted to the Congress a defense 
budget which reflects my best judgment of the best understanding of the 
experts and specialists who advise me about what we and our allies must 
do to protect our people in the years ahead. That budget is much more 
than a long list of numbers, for behind all the numbers lies America's 
ability to prevent the greatest of human tragedies and preserve our free 
way of life in a sometimes dangerous world. It is part of a careful, long-
term plan to make America strong again after too many years of neglect 
and mistakes. 
Our efforts to rebuild America's defenses and strengthen the peace began 
2 years ago when we requested a major increase in the defense program. 
Since then, the amount of those increases we first proposed has been 
reduced by half, through improvements in management and procurement 
and other savings. 
The budget request that is now before the Congress has been trimmed to 
the limits of safety. Further deep cuts cannot be made without seriously 
endangering the security of the Nation. The choice is up to the men and 
women you've elected to the Congress, and that means the choice is up to 
you. 
Tonight, I want to explain to you what this defense debate is all about and 
why I'm convinced that the budget now before the Congress is necessary, 
responsible, and deserving of your support. And I want to offer hope for 
the future. 
But first, let me say what the defense debate is not about. It is not about 
spending arithmetic. I know that in the last few weeks you've been 
bombarded with numbers and percentages. Some say we need only a 5 
percent increase in defense spending. The so called alternate budget 
backed by liberals in the House of Representatives would lower the figure 
to 2 to 3 percent, cutting our defense spending by $163 billion over the 
next 5 years. The trouble with all these numbers is that they tell us little 

                                                 
1 http://www.tamu.edu/scom/pres/speeches/rrsecure.html 
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about the kind of defense program America needs or the benefits and 
security and freedom that our defense effort buys for us. 
What seems to have been lost in all this debate is the simple truth of how a 
defense budget is arrived at. It isn't done by deciding to spend a certain 
number of dollars. Those loud voices that are occasionally heard charging 
that the Government is trying to solve a security problem by throwing 
money at it are nothing more than noise based on ignorance. We start by 
considering what must be done to maintain peace and review all the 
possible threats against our security. Then a strategy for strengthening 
peace and defending against those threats must be agreed upon. And, 
finally, our defense establishment must be evaluated to see what is 
necessary to protect against any or all of the potential threats. The cost of 
achieving these ends is totaled up, and the result is the budget for national 
defense. 
There is no logical way that you can say, let's spend x billion dollars less. 
You can only say, which part of our defense measures do we believe we 
can do without and still have security against all contingencies? Anyone 
in the Congress who advocates a percentage or a specific dollar cut in 
defense spending should be made to say what part of our defenses he 
would eliminate, and he should be candid enough to acknowledge that his 
cuts mean cutting our commitments to allies or inviting greater risk or 
both. 
The defense policy of the United States is based on a simple premise: The 
United States does not start fights. We will never be an aggressor. We 
maintain our strength in order to deter and defend against aggression - to 
preserve freedom and peace. 
Since the dawn of the atomic age, we've sought to reduce the risk of war 
by maintaining a strong deterrent and by seeking genuine arms control. 
"Deterrence" means simply this: making sure any adversary who thinks 
about attacking the United States, or our allies, or our vital interests, 
concludes that the risks to him outweigh any potential gains. Once he 
understands that, he won't attack. We maintain the peace through our 
strength; weakness only invites aggression. This strategy of deterrence has 
not changed. It still works. But what it takes to maintain deterrence has 
changed. It took one kind of military force to deter an attack when we had 
far more nuclear weapons than any other power; it takes another kind now 
that the Soviets, for example, have enough accurate and powerful nuclear 
weapons to destroy virtually all of our missiles on the ground. Now, this is 
not to say that the Soviet Union is planning to make war on us. Nor do I 
believe a war is inevitable - quite the contrary. But what must be 
recognized is that our security is based on being prepared to meet all 
threats. 
There was a time when we depended on coastal forts and artillery 
batteries, because, with the weaponry of that day, any attack would have 
had to come by sea. Well, this is a different world, and our defenses must 
be based on recognition and awareness of the weaponry possessed by 
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other nations in the nuclear age. We can't afford to believe that we will 
never be threatened. There have been two world wars in my lifetime. We 
didn't start them and, indeed, did everything we could to avoid being 
drawn into them. But we were ill-prepared for both. Had we been better 
prepared, peace might have been preserved. 
For 20 years the Soviet Union has been accumulating enormous military 
might. They didn't stop when their forces exceeded all requirements of a 
legitimate defensive capability. And they haven't stopped now. During the 
past decade and a half, the Soviets have built up a massive arsenal of new 
strategic nuclear weapons- weapons that can strike directly at the United 
States. 
As an example, the United States introduced its last new intercontinental 
ballistic missile, the Minute Man Ill, in 1969, and we're now dismantling 
our even older Titan missiles. But what has the Soviet Union done in these 
intervening years? Well, since 1969 the Soviet Union has built five new 
classes of ICBM's, and upgraded these eight times. As a result, their 
missiles are much more powerful and accurate than they were several 
years ago, and they continue to develop more, while ours are increasingly 
obsolete. 
The same thing has happened in other areas. Over the same period, the 
Soviet Union built 4 new classes of submarine-launched ballistic missiles 
and over 60 new missile submarines. We built 2 new types of submarine 
missiles and actually withdrew 10 submarines from strategic missions. 
The Soviet Union built over 200 new Backfire bombers, and their brand 
new Blackjack bomber is now under development. We haven't built a new 
long-range bomber since our B52's were deployed about a quarter of a 
century ago, and we've already retired several hundred of those because of 
old age. Indeed, despite what many people think, our strategic forces only 
cost about 15 percent of the defense budget. 
Another example of what's happened: In 1978 the Soviets had 600 
intermediate-range nuclear missiles based on land and were beginning to 
add the SS20 - a new, highly accurate, mobile missile with 3 warheads. 
We had none. Since then the Soviets have strengthened their lead. By the 
end of 1979, when Soviet leader Brezhnev declared "a balance now 
exists," the Soviets had over 800 warheads. We still had none. A year ago 
this month, Mr. Brezhnev pledged a moratorium, or freeze, on SS20 
deployment. But by last August, their 800 warheads had become more 
than 1,200. We still had none. Some freeze. At this time Soviet Defense 
Minister Ustinov announced "approximate parity of forces continues to 
exist." But the Soviets are still adding an average of 3 new warheads a 
week, and now have 1,300. These warheads can reach their targets in a 
matter of a few minutes. We still have none. So far, it seems that the 
Soviet definition of parity is a box score of 1,300 to nothing, in their 
favor. 
So, together with our NATO allies, we decided in 1979 to deploy new 
weapons, beginning this year, as a deterrent to their SS20's and as an 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-07-21 Sid 4(9) 
Marcus Mohlin  Bilaga 4 till 
  19 100: 2000 
 

incentive to the Soviet Union to meet us in serious arms control 
negotiations. We will begin that deployment late this year. At the same 
time, however, we're willing to cancel our program if the Soviets will 
dismantle theirs. This is what we've called a zero-zero plan. The Soviets 
are now at the negotiating table - and I think it's fair to say that without 
our planned deployments, they wouldn't be there. 
Now, let's consider conventional forces. Since 1974 the United States has 
produced 3,050 tactical combat aircraft. By contrast, the Soviet Union has 
produced twice as many. When we look at attack submarines, the United 
States has produced 27 while the Soviet Union has produced 61. For 
armored vehicles, including tanks, we have produced 11,200. The Soviet 
Union has produced 54,000 - nearly 5 to 1 in their favor. Finally, with 
artillery, we've produced 950 artillery and rocket launchers while the 
Soviets have produced more than 13,000 - a staggering 14-to-1 ratio. 
There was a time when we were able to offset superior Soviet numbers 
with higher quality, but today they are building weapons as sophisticated 
and modern as our own. 
As the Soviets have increased their military power, they've been 
emboldened to extend that power. They're spreading their military 
influence in ways that can directly challenge our vital interests and those 
of our allies. 
The following aerial photographs, most of them secret until now, illustrate 
this point in a crucial area very close to home: Central America and the 
Caribbean Basin. They're not dramatic photographs. But I think they help 
give you a better understanding of what I'm talking about. 
This Soviet intelligence collection facility, less than a hundred miles from 
our coast, is the largest of its kind in the world. The acres and acres of 
antennae fields and intelligence monitors are targeted on key U.S. military 
installations and sensitive activities. The installation in Lourdes, Cuba, is 
manned by 1,500 Soviet technicians. And the satellite ground station 
allows instant communications with Moscow. This 28-square mile facility 
has grown by more than 60 percent in size and capability during the past 
decade. 
In western Cuba, we see this military airfield and it complement of 
modern, Soviet-built Mig23 aircraft. The Soviet Union uses this Cuban 
airfield for its own long-range reconnaissance missions. And earlier this 
month, two modern Soviet antisubmarine warfare aircraft began operating 
from it. During the past 2 years, the level of Soviet arms exports to Cuba 
can only be compared to the levels reached during the Cuban missile crisis 
20 years ago. 
This third photo, which is the only one in this series that has been 
previously made public, shows Soviet military hardware that has made its 
way to Central America. This airfield with is Ml-8 helicopters, anti-
aircraft guns, and protected fighter sites is one of a number of military 
facilities in Nicaragua which has received Soviet equipment funneled 
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through Cuba, and reflects the massive military buildup going on in that 
country. 
On the small island of Grenada, at the southern end of the Caribbean 
chain, the Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process 
of building an airfield with a 10,000-foot runway. Grenada doesn't even 
have an air force. Who is it intended for? The Caribbean is a very 
important passageway for our international commerce and military lines 
of communication. 
More than half of all American oil imports now pass through the 
Caribbean. The rapid buildup of Grenada's military potential is unrelated 
to any conceivable threat to this island country of under 110,000 people 
and totally at odds with the pattern of other eastern Caribbean States, most 
of which are unarmed. 
The Soviet-Cuban militarization of Grenada, in short, can only be seen as 
power projection into the region. And it is in this important economic and 
strategic area that we're trying to help the Governments of El Salvador, 
Costa Rica, Honduras, and others in their struggles for democracy against 
guerrillas supported through Cuba and Nicaragua. 
These pictures only tell a small part of the story. l wish I could show you 
more without compromising our most sensitive intelligence sources and 
methods. But the Soviet Union is also supporting Cuban military forces in 
Angola and Ethiopia. They have bases in Ethiopia and South Yemen, near 
the Persian Gulf oil fields. They've taken over the port that we built at 
Cam Ranh Bay in Vietnam. And now for the first time in history, the 
Soviet Navy is a force to be reckoned with in the South Pacific. 
Some people may still ask: Would the Soviets ever use their formidable 
military power? Well, again, can we afford to believe they won't? There is 
Afghanistan. And in Poland, the Soviets denied the will of the people and 
in so doing demonstrated to the world how their military power could also 
be used to intimidate. 
The final fact is that the Soviet Union is acquiring what can only be 
considered an offensive military force. They have continued to build far 
more intercontinental ballistic missiles than they could possibly need 
simply to deter an attack. Their conventional forces are trained and 
equipped not so much to defend against an attack as they are to permit 
sudden, surprise offensives of their own. 
Our NATO allies have assumed a great defense burden, including the 
military draft in most countries. We're working with them and our other 
friends around the world to do more. Our defensive strategy means we 
need military forces that can move very quickly, forces that are trained 
and ready to respond to any emergency. Every item in our defense 
program - our ships, our tanks, our planes, our funds for training and spare 
parts - is intended for one all-important purpose: to keep the peace. 
Unfortunately, a decade of neglecting our military forces had called into 
question our ability to do that. 
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When I took office in January 1981, I was appalled by what I found: 
American planes that couldn't fly and American ships that couldn't sail for 
lack of spare parts and trained personnel and insufficient fuel and 
ammunition for essential training. The inevitable result of all this was 
poor morale in our Armed Forces, difficulty in recruiting the brightest 
young Americans to wear the uniform, and difficulty in convincing our 
most experienced military personnel to stay on. 
There was a real question then about how well we could meet a crisis. 
And it was obvious that we had to begin a major modernization program 
to ensure we could deter aggression and preserve the peace in the years 
ahead. 
We had to move immediately to improve the basic readiness and staying 
power of our conventional forces, so they could meet - and therefore help 
deter-a crisis. We had to make up for lost years of investment by moving 
forward with a long- term plan to prepare our forces to counter the 
military capabilities our adversaries were developing for the future. 
I know that all of you want peace, and so do 1. I know too that many of 
you seriously believe that a nuclear freeze would further the cause of 
peace. But a freeze now would make us less, not more, secure and would 
raise, not reduce, the risks of war. It would be largely unverifiable and 
would seriously undercut our negotiations on arms reduction. It would 
reward the Soviets for their massive military buildup while preventing us 
from modernizing our aging and increasingly vulnerable forces. With their 
present margin of superiority, why should they agree to arms reductions 
knowing that we were prohibited from catching up? 
Believe me, it wasn't pleasant for someone who had come to Washington 
determined to reduce government spending, but we had to move forward 
with the task of repairing our defenses or we would lose our ability to 
deter conflict now and in the future. We had to demonstrate to any 
adversary that aggression could not succeed, and that the only real 
solution was substantial, equitable, and effectively verifiable arms 
reduction - the kind we're working for right now in Geneva. Thanks to 
your strong support, and bipartisan support from the Congress, we began 
to turn things around. Already, we're seeing some very encouraging 
results. Quality recruitment and retention are up dramatically - more high 
school graduates are choosing military careers, and more experienced 
career personnel are choosing to stay. Our men and women in uniform at 
last are getting the tools and training they need to do their jobs. 
Ask around today, especially among our young people, and I think you 
will find a whole new attitude toward serving their country. This reflects 
more than just better pay, equipment, and leadership. You the American 
people have sent a signal to these young people that it is once again an 
honor to wear the uniform. That's not something you measure in a budget, 
but it's a very real part of our nation's strength. It'll take us longer to build 
the kind of equipment we need to keep peace in the future, but we've 
made a good start. 
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We haven't built a new long-range bomber for 21 years. Now we're 
building the B-1. We hadn't launched one new strategic submarine for 17 
years. Now we're building one Trident submarine a year. Our land-based 
missiles are increasingly threatened by the many huge, new Soviet 
ICBM's. We're determining how to solve that problem. At the same time, 
we're working in the START and INF negotiations with the goal of 
achieving deep reductions in the strategic and intermediate nuclear 
arsenals of both sides. 
We have also begun the long-needed modernization of our conventional 
forces. The Army is getting its first new tank in 20 years. The Air Force is 
modernizing. We're rebuilding our Navy, which shrank from about a 
thousand ships in the late 1960's to 453 during the 1970's. Our nation 
needs a superior navy to sup port our military forces and vital interests 
overseas. We're now on the road to achieving a 600-ship navy and 
increasing the amphibious capabilities of our marines, who are now 
serving the cause of peace in Lebanon. And we're building a real 
capability to assist our friends in the vitally important Indian Ocean and 
Persian Gulf region. This adds up to a major effort, and it isn't cheap. It 
comes at a time when there are many other pressures on our budget and 
when the American people have already had to make major sacrifices 
during the recession. But we must not be misled by those who would 
make defense once again the scapegoat of the Federal budget. 
The fact is that in the past few decades we have seen a dramatic shift in 
how we spend the taxpayer's dollar. Back in 1955, payments to 
individuals took up only about 20 percent of the Federal budget. For 
nearly three decades, these payments steadily increased and, this year, will 
account for 49 percent of the budget. By contrast, in 1955 defense took up 
more than half of the Federal budget. By 1980 this spending had fallen to 
a low of 23 percent. Even with the increase that I am requesting this year, 
defense will still amount to only 28 percent of the budget. The calls for 
cutting back the defense budget come in nice, simple arithmetic. They're 
the same kind of talk that led the democracies to neglect their defenses in 
the 1930's and invited the tragedy of World War II. We must not let that 
grim chapter of history repeat itself through apathy or neglect. 
This is why I'm speaking to you tonight - to urge you to tell your Senators 
and Congressmen that you know we must continue to restore our military 
strength. If we stop in midstream, we will send a signal of decline, of 
lessened will, to friends and adversaries alike. Free people must 
voluntarily, through open debate and democratic means, meet the 
challenge that totalitarians pose by compulsion. It's up to us, in our time, 
to choose and choose wisely between the hard but necessary task of 
preserving peace and freedom and the temptation to ignore our duty and 
blindly hope for the best while the enemies of freedom grow stronger day 
by day. 
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The solution is well within our grasp. But to reach it, there is simply no 
alternative but to continue this year, in this budget, to provide the 
resources we need to preserve the peace and guarantee our freedom. 
Now, thus far tonight I've shared with you my thoughts on the problems of 
national security we must face together. My predecessors in the Oval 
Office have appeared before you on other occasions to describe the threat 
posed by Soviet power and have proposed steps to address that threat. But 
since the advent of nuclear weapons, those steps have been increasingly 
directed toward deterrence of aggression through the promise of 
retaliation. 
This approach to stability through offensive threat has worked. We and 
our allies have succeeded in preventing nuclear war for more than three 
decades. In recent months, however, my advisers, including in particular 
the Joint Chiefs of Staff, have underscored the necessity to break out of a 
future that relies solely on offensive retaliation for our security. 
Over the course of these discussions, I've become more and more deeply 
convinced that the human spirit must be capable of rising above dealing 
with other nations and human beings by threatening their existence. 
Feeling this way, l believe we must thoroughly examine every opportunity 
for reducing tensions and for introducing greater stability into the strategic 
calculus on both sides. 
One of the most important contributions we can make is, of course, to 
lower the level of all arms, and particularly nuclear arms. We're engaged 
right now in several negotiations with the Soviet Union to bring about a 
mutual reduction of weapons. I will report to you a week from tomorrow 
my thoughts on that score. But let me just say, I'm totally committed to 
this course. 
If the Soviet Union will join with us in our effort to achieve major arms 
reduction, we will have succeeded in stabilizing the nuclear balance. 
Nevertheless, it will still be necessary to rely on the specter of retaliation, 
on mutual threat. And that's a sad commentary on the human condition. 
Wouldn't it be better to save lives than to avenge them? Are we not 
capable of demonstrating our peaceful intentions by applying all our 
abilities and our ingenuity to achieving a truly lasting stability? I think we 
are. Indeed, we must. 
After careful consultation with my advisers, including the Joint Chiefs of 
Staff, l believe there is a way. Let me share with you a vision of the future 
which offers hope. It is that we embark on a program to counter the 
awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us 
turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial 
base and that have given us the quality of life we enjoy today. 
What if free people could live secure in the knowledge that their security 
did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet 
attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles 
before they reached our own soil or that of our allies? 
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I know this is a formidable, technical task, one that may not be 
accomplished before the end of this century. Yet, current technology has 
attained a level of sophistication where it's reasonable for us to begin this 
effort. It will take years, probably decades of effort on many fronts. There 
will be failures and setbacks, just as there will be successes and 
breakthroughs. And as we proceed, we must remain constant in preserving 
the nuclear deterrent and maintaining a solid capability for flexible 
response. But isn't it worth every investment necessary to free the world 
from the threat of nuclear war? We know it is. 
In the meantime, we will continue to pursue real reductions in nuclear 
arms, negotiating from a position of strength that can be ensured only by 
modernizing our strategic forces. At the same time, we must take steps to 
reduce the risk of a conventional military conflict escalating to nuclear 
war by improving our non-nuclear capabilities. 
America does possess - now - the technologies to attain very significant 
improvements in the effectiveness of our conventional, non-nuclear 
forces. Proceeding boldly with these new technologies, we can 
significantly reduce any incentive that the Soviet Union may have to 
threaten attack against the United States or its allies. 
As we pursue our goal of defensive technologies, we recognize that our 
allies rely upon our strategic offensive power to deter attacks against 
them. Their vital interests and ours are inextricably linked. Their safety 
and ours are one. And no change in technology can or will alter that 
reality. We must and shall continue to honor our commitments. 
I clearly recognize that defensive systems have limitations and raise 
certain problems and ambiguities. If paired with offensive systems, they 
can be viewed as fostering an aggressive policy, and no one wants that. 
But with these considerations firmly in mind, I call upon the scientific 
community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn 
their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give 
us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. 
Tonight, consistent with our obligations of the ABM treaty and 
recognizing the need for closer consultation with our allies, I'm taking an 
important first step. I am directing a comprehensive and intensive effort to 
define a long-term research and development program to begin to achieve 
our ultimate goal of eliminating the threat posed by strategic nuclear 
missiles. This could pave the way for arms control measures to eliminate 
the weapons themselves. We seek neither military superiority nor political 
advantage. Our only purpose one all people share - is to search for ways to 
reduce the danger of nuclear war. 
My fellow Americans, tonight we're launching an effort which holds the 
promise of changing the course of human history. There will be risks, and 
results take time. But I believe we can do it. As we cross this threshold, l 
ask for your prayers and your support. 

Thank you, good night, and God bless you. 
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Remarks and an Exchange With Reporters on the Iraqi Invasion of 
Kuwait1 
  
 
August 3, 1990  
The President. I listened to Marlin's briefing, and I know most of your 
questions have been handled. And I don't intend to have a major question and 
answer period here; but I wanted you to know that, first off, we view this 
situation with gravity. We view it as a matter of grave concern to this country, 
and internationally as well. What Iraq has done violates every norm of 
international law.  
I have been meeting this morning with my top security experts from the 
defense side, the economic side; and I'll have another such meeting tomorrow 
at Camp David. I've been talking to some of the world leaders, and one of the 
reasons for the delay is I've just hung up from talking again to Margaret 
Thatcher, informing me of steps that the United Kingdom has taken. We are 
moving with them and many other countries in terms of how we view these 
international sanctions -- tightening that up along the way.  
I talked also to another staunch friend of the United States just a few minutes 
ago: President Ozal of Turkey. Turkey, as you know, is in a very strategic 
location of geographical importance -- importance as a steadfast member of 
NATO. I think it's fair to say that President Ozal and I look at this matter with 
the same sense of urgency and concern.  
So, we're following it closely. We've got many diplomatic channels open. I will 
be making several other calls to world leaders before I go to bed tonight, and I 
expect over the weekend. But before I left here, I wanted to make very clear to 
everybody how strongly I feel about the nature of this uncalled-for invasion 
and our determination to see the matter resolved.  
Q. They're only 5 miles from the Saudi border.  
The President. Helen [Helen Thomas, United Press International]?  
Q. What can you do if Iraq decides to expand into Saudi Arabia?  
The President. I'm not discussing options, but I would simply say the status quo 
is unacceptable, and further expansion would be even more unacceptable. 
There are a lot of options. I'm not going to discuss what they are. We've 
already taken economic steps, and all options are open -- economic and 
otherwise.  
Q. Mr. President, do you feel your hands are tied until these Arab meetings 
conclude and they decide what they're going to do?  
The President. No. I support the fact that Foreign Ministers have met in Cairo. 
I am very pleased that there is active diplomacy going on in Saudi Arabia -- 
high-level official from Iraq meeting today, as I understand it, with the top 
officials in Saudi Arabia. All that is good. But my hands aren't tied in terms of 
having to wait for somebody else in any way. But there's a certain complication 

                                                 
1 http://bushlibrary.tamu.edu/ 
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to all of this that requires a certain amount of time. It's not an easy matter in 
any sense -- economically, militarily, anything else.  
But I want to just make clear here how strongly we all feel about it. And I'm 
not just talking about the United States; I'm talking to every leader I've talked 
to.  
Q. Mr. President, it's been reported that Saddam Hussein [President of Iraq] has 
informed the Soviets that he was going to pull his troops out of Kuwait in a few 
days.  
The President. Well, let's see him haul them out right now, then. I saw that 
report. And very candidly, let me say something about the Soviet Union. I am 
very, very pleased with the cooperation that we're having with the Soviet 
Union on this important question. If you go back a few years, that would have 
been a very different ingredient, a different part of the equation. So, because 
the Soviet Union has had in the past reasonably good relations, let us hope that 
Saddam Hussein will do what that report indicated. But I can't comment, Jim 
[Jim Miklaszewski, NBC News]. I don't know how accurate it is.  
Q. Mr. President, economic sanctions have not had a very good history of 
effectiveness. Why do you think they will work in this case?  
The President. I didn't say I thought they would work. But we're putting them 
on there, and we're going to go and do everything we can to see that they do 
work. But, yes, you're right, there's been a spotty record of economic sanctions 
working. Iraq, in spite of its underground wealth, has some big economic 
problems. We have taken the lead, and I think properly so, in slapping an 
embargo on those. And then we're also talking at the United Nations about 
chapter VII action. But you're right; you put a finger on what's happened to 
some of them in the past, and I think we have to consider that as I review all 
options.  
Brit [Brit Hume, ABC News]?  
Q. Mr. President, you said yesterday morning in the Cabinet Room that you 
would not discuss intervention. Now you're saying, and have been saying since 
yesterday afternoon, that all options are open. What, if anything, has changed, 
sir?  
The President. Nothing has really changed. I perhaps was inaccurate in 
answering the question. What I thought I was doing was waiting until the 
briefing was over.  
Q. Are you committed to defending Saudi Arabia if the Iraqis cross the border?  
The President. The integrity of Saudi Arabia, its freedom, are very, very 
important to the United States; and I've made that clear to King Fahd in a very 
long conversation with him yesterday. General Scowcroft met with the Saudi 
Ambassador today, and I think he's had other meetings with government 
officials. And we're making sure that the Saudis know that. When you look at 
vital interests of the United States, the relationship with Saudi Arabia and its 
independence and its freedom come under the heading of very, very important.  
Q. Did the Saudis ask for anything specifically? And I'd like to ask you about 
the Turks as well.  
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The President. I can't divulge the details of the conversations I've had with 
King Fahd; but if they ask for specific help, it depends, obviously, what it is. 
But I would be inclined to help in any way we possibly can. It's that serious. 
All you have to do is look at the energy requirements of the world plus the 
direct violation of international law by Saddam Hussein to understand why I 
feel so strongly about it.  
What was the second part?  
Q. Will the Turks cut off the Iraqi pipeline? Did you ask them to?  
The President. I'm again not going to go into details. But clearly, a good deal of 
that oil goes out through Turkey. And that will be an option I'm certain.  
Q. But if he's in accord with you, doesn't he need to do this?  
The President. I'm not discussing the details of these conversations. One of the 
difficulties is there's a lot of questions that the American people would like to 
have the answers to. But I have got to go forward with a reasonable degree of 
confidentiality so that I work in concert with our allies. And then, sometimes, 
maybe we'll have to work on our own. In this question, clearly, we need to 
have cooperation of allies.  
Q. They just asked mine.  
The President. Did they? Good. Well then I'll go to Camp David. Thank you all 
very much. Thank you.  
Q. Mr. President, there's some talk of a meeting in Jedda. Do you see the 
diplomatic efforts getting better at all within the Arab League?  
The President. I'm encouraged when I see diplomatic efforts. But, no, I can't 
tell you I see the results of those any better today than I did yesterday.  
Q. What about the effect on our energy supply, sir?  
Q. What about the missing Americans, Mr. President? How concerned are you 
about them?  
The President. We have no reports of Americans being held against their will, 
because as I indicated yesterday, that is a matter of importance to us.  
Q. What about the effect on our energy supply, sir, and the ramifications about 
the price situation and the supply situation?  
The President. The economic aspects of this are well-known to the American 
people. And fortunately, right now there's a bit of an overhang of surplus 
crude, but that's short-run. And long-run economic effects on the free world 
could be devastating, and that's one of the reasons I'm as concerned as I am. 
And that's one of the reasons, incidentally, I've been talking about having a 
strong defense in this country. And it's time some of our Congressmen wake up 
to the need to have a strong defense.  
Thank you all very much.  
Note: The exchange began at 3:15 p.m. on the South Lawn at the White House, 
prior to the President's departure for Camp David, MD. In his remarks, the 
President referred to Marlin Fitzwater, Press Secretary to the President; King 
Fahd bin `Abd al-`Aziz Al Sa`ud of Saudi Arabia; Brent Scowcroft, Assistant 
to the President for National Security Affairs; and Prince Bandar bin Sultan, 
Ambassador from Saudi Arabia.  
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Radio Address to the Nation on the Persian Gulf Crisis  
 
 
January 5, 1991  
As the new year begins, new challenges unfold -- challenges to America and 
the future of our world. Simply put: 1990 saw Iraq invade and occupy Kuwait. 
Nineteen ninety-one will see Iraq withdraw -- preferably by choice; by force, if 
need be. It is my most sincere hope 1991 is a year of peace. I've seen the 
hideous face of war and counted the costs of conflict in friends lost. I 
remember this all too well, and have no greater concern than the well-being of 
our men and women stationed in the Persian Gulf. True, their morale is sky-
high. True, if they are called upon to fight the aggressors, they will do their job 
courageously, professionally and, in the end, decisively. There will be no more 
Vietnams.  
But we should go the extra mile before asking our service men and women to 
stand in harm's way. We should, and we have. The United Nations, with the 
full support of the United States, has already tried to peacefully pressure Iraq 
out of Kuwait, implementing economic sanctions and securing the 
condemnation of the world in the form of no less than 12 resolutions of the 
U.N. Security Council.  
This week, we've taken one more step. I have offered to have Secretary of State 
James Baker meet with Iraqi Foreign Minister Tariq `Aziz in Switzerland. 
Yesterday, we received word that Iraq has accepted our offer to meet in 
Geneva. This will not be secret diplomacy at work. Secretary Baker will 
restate, in person, a message for Saddam Hussein: Withdraw from Kuwait 
unconditionally and immediately, or face the terrible consequences.  
Eleven days from today, Saddam Hussein will either have met the United 
Nations deadline for a full and unconditional withdrawal, or he will have once 
again defied the civilized world. This is a deadline for Saddam Hussein to 
comply with the United Nations resolution, not a deadline for our own Armed 
Forces. Still, time is running out. It's running out because each day that passes 
brings real costs.  
Saddam already poses a strategic threat to the capital cities of Egypt, Saudi 
Arabia, Turkey, Israel, and Syria, as well as our own men and women in the 
Gulf region. In fact, Saddam has used chemical weapons of mass destruction 
against innocent villagers, his own people. Each day that passes brings Saddam 
Hussein further on the path to developing biological and nuclear weapons and 
the missiles to deliver them. If Saddam corners the world energy market, he 
can then finance further aggression, terror, and blackmail. Each day that passes 
increases Saddam's worldwide threat to democracy.  
The struggling newborn democracies of Eastern Europe and Latin America 
already face a staggering challenge in making the transition to a free market. 
But the added weight of higher oil prices is a crushing burden they cannot 
afford. And our own economy is suffering, suffering the effects of higher oil 
prices and lower growth stemming from Saddam's aggression.  
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Each day that passes, Saddam's forces also fortify and dig in deeper into 
Kuwait. We risk paying a higher price in the most precious currency of all -- 
human life -- if we give Saddam more time to prepare for war. And each day 
that passes is another day of fear, suffering, and terror for the people of 
Kuwait, many who risked their lives to shelter and hide Americans from Iraqi 
soldiers. As the Amir of Kuwait said to our Vice President just last week, those 
who advocate waiting longer for sanctions to work do not have to live under 
such brutal occupation.  
As I have discussed with Members of Congress just 2 days ago and in our 
many other consultations, economic sanctions are taking a toll, but they are still 
not forcing Saddam out of Kuwait. Nor do we know when or even if they will 
be successful. As a result, America and her partners in this unprecedented 
coalition are sharing the burden of this important mission, and we are ready to 
use force to defend a new order emerging among the nations of the world -- a 
world of sovereign nations living in peace.  
We have seen too often in this century how quickly any threat to one becomes 
a threat to all. At this critical moment in history, at a time the cold war is 
fading into the past, we cannot fail. At stake is not simply some distant country 
called Kuwait. At stake is the kind of world we will inhabit.  
Last Thanksgiving, I broke bread with some of our men and women on the 
front lines. They understand why we are in Saudi Arabia, and what we may 
have to do. I witnessed courage unfazed by the closeness of danger and 
determination undiminished by the harsh desert sun. These men and women are 
America's finest. We owe each of them our gratitude and full support. That is 
why we must all stand together, not as Republicans or Democrats, 
conservatives or liberals, but as Americans.  
Note: This address was recorded January 4 in the Oval Office at the White 
House and was broadcast at 12:06 p.m. on January 5. In his address, President 
Bush referred to President Saddam Hussein of Iraq and Amir Jabir al-Ahmad 
al-Jabir Al Sabah of Kuwait.  
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ABSTRACT 
 

 
The research aim of this study is to answer the question in which way the two 
political traditions realism and liberalism can be identified in the speeches of 
president George Bush prior to the first Gulf War in 1991. 

In focus during the analysis is the thesis provided by Mike Winnerstig in his 
doctoral essay regarding the value of the speech-act as uttered by the president 
of the United States.  

In order to answer the question, two different ideological traditions are 
presented. The first is based on realism and the second on liberalism and 
idealism. These theoretical perspectives are yhen used as instruments for the 
analysis of official presidential speeches regarding the Iraq-Kuwait crisis. The 
perspectives are thus defined in terms of threat perceptions, means and the role 
of the United States as suggested by the president. It is found that this model 
provides general explanations of  how the ideological traditions are utilised in 
the official rethoric of the president. By using the speech-act and the 
ideological traditions in this way we are able to draw general and recurrent 
conclusions about the speeches and the official verbal politics against Iraq. 

The empirical findings, the qualitative analysis and the arrangement of the 
findings reveal that concepts related to both analytical instruments were more 
or less equally frequent of the US official position towards Iraq during the 
crisis. Further the analysis showed that president Bush remained in line with 
historical american political tradition, but diverged in one important aspect 
from this. In the study it is argued that president Bush spoke of a New World 
Order where the United States had a leading responsibility för the furtherance 
and defense of democratic liberalism on a global scale. 

An additional analysis comparing president George Bush with former US 
presidents also reveal the fact that the speeches of president Bush is in line with 
the historical tradition in all but one important facet. He more frequently 
reflects a New World Order not seen in any of the speeches of his 
predecessors. 
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