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USA:s invasion av Irak 

EN studie av hur Bushadministrationen motiverade invasionen av Irak 2003, och 

hur motiveringen förhåller sig till FN-stadgan 

 

2003 invaderade USA tillsammans med ett antal av dess allierade Irak. Invasionen 

genomfördes utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Uppsatsen handlar om hur USA och 

Bushadministrationen motiverade den invasionen och om hur FN:s och FN-stadgans 

regelverk reglerar internationell våldsanvändning.  

Syfte med uppsatsen är att se hur Bushadministrationens motiveringar förhåller sig till FN-

stadgan och till den tillhörande resolutioner. 

Detta har gjorts genom en kvalitativ textanalys där tal och officiella dokument analyserats. 

Som teoretisk grund har realismen använts. Realismen har även använts som en 

förklaringsmodell för varför USA handlade som de gjorde.  

Resultatet i uppsatsen visar att USA:s invasion av Irak 2003 ej var förenlig med FN-stadgan 

och till den tillhörande resolutioner. Men tydliga kopplingar mellan USA:s aggerande och 

Realismen kan identifieras.  

 

Nyckelord: USA, Irak, NSS, FN Bushadministrationen, Massförstörelsevapen, Makt, 
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1 Inledning 

 

“The gravest danger to freedom lies at the crossroads of radicalism and technology.  

When the spread of chemical and biological and nuclear weapons, along with ballistic missile 

technology — when that occurs, even weak states and small groups could attain a 

catastrophic power to strike great nations. Our enemies have declared this very intention, and 

have been caught seeking these terrible weapons. They want the capability to blackmail us, or 

to harm us, or to harm our friends — and we will oppose them with all our power.”
 1
 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 2000 valdes George W Bush till president i USA i ett uppmärksammat val som kom att 

avgöras av amerikanska högsta domstolen flera veckor efter valdagen. George W Bush var 

under sin inledande tid som president fokuserad på inrikespolitiska frågor. Han sänkte 

skatterna och genomförde en rad olika reformer. Presidentens fokus kom dock att ändras 

ganska snart. 

Klockan var 07.59 på morgonen i Boston den 11 september 2001 när American Airlines 

Flight 11 lyfte från Logan International Airport på väg mot Los Angeles. Ombord fanns 81 

passagerare plus besättning som alla skulle vara döda inom 60 minuter. På plats 8D satt en 

egyptisk man vid namn Mohamed Atta al-Sayed. Efter 14 minuter i luften hade han och hans 

fyra medhjälpare tagit kontrollen över flygplanet och satte kurs mot New York och World 

Trade Centers norra torn. Vid 09.03 träffade Flight 11 det norra tornet och detta blev starten 

för ett terrorattentat som när det var slut hade krävt omkring 3 000 människors liv, orsakat 

omfattande skador i New York och på det amerikanska militära högkvarteret Pentagon i 

Washington D.C. 

I och med terrorattentaten mot New York och Pentagon skiftade George W Bush fokus från 

ett inrikespolitiskt arbete till ett utrikes- och säkerhetspolitiskt prioriterat arbete. Som ett 

första steg i detta tog USA och dess allierade
2
 initiativ till det krig som kom att kallas kriget 

                                                           
1
 President George W Bush, tal vid militärakademin West Point New York 1 juni 2002. 

2
 Koalitionen bestod inledningsvis av USA, Storbritannien och Australien. Under det tidiga skedet av invasionen 

tillkom även Danmark, Spanien och Sydkorea (Nationalencyklopedins artikel om Irakkriget) 
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mot terrorismen. Det första steget i det var att störta talibanregimen i Afghanistan som hade 

stöttat och skyddat al-Qaida som låg bakom terrorattentaten den 11 september 2001.  

När talibanregimen var störtad, och FN tillsatt en interimsregering i Afghanistan skiftades 

Bushregimens och USA:s fokus mot Irak. Bushregimen hävdade att Irak skyddade terrorister 

och hade utvecklade massförstörelsevapen som de skulle förse dessa terrorister med. Detta 

föranledde att USA, utan FN:s samtycke och med skarp kritik från sina allierade Frankrike 

och Tyskland, valde att invadera Irak den 20 mars 2003.  

1.2 Problemformulering 

 

I september 2002 kom Bushadministrationens
3
 nationella säkerhetsstrategi, The National 

Security Strategy of the United States of America (NSS). I NSS presenterade 

Bushadministrationen de kommande årens utrikespolitiska riktning och vilka värderingar och 

synsätt Bushadministrationen har på säkerhet inom USA och också för hot mot USA. I en 

värld där USA är den sista kvarvarande supermakten presenterade George W Bush ett 

dokument för hur USA skulle förhålla sig till hot runt omkring i världen. USA och 

Bushadministrationen deklarerar i NSS att de är fullt medvetna om vad folkrätten och FN:s 

stadgar reglerar, men de deklarerar samtidigt att de inte har säkerhetsmässigt ”råd” att följa 

dessa regler, utan kommer att agera på ett sätt som passar USA bättre.
4
 

“[…]defending the United States, the American people, and our interests at home and abroad 

by identifying and destroying the threat before it reaches our borders. While the United States 

will constantly strive to enlist the support of the international community, we will not hesitate 

to act alone,”
5
 

I dokumentet framgår det att det är USA:s säkerhet som går före allt annat, och att USA:s 

förpliktelser till FN är sekundärt vilket citatet ovan visar.  

Det övergripande problemet som den här uppsatsen behandlar är USA:s invasion av Irak och 

vissa folkrättsliga frågeställningar som då kan uppkomma i förhållande till FN-stadgan. Jag 

har i uppsatsen arbetat utifrån att USA:s utrikes- och säkerhetspolitik är inspirerad av den 

                                                           
3
 Bushadministrationen är ett samlingsnamn på de personer som tillsammans med presidenten utgör 

regeringsmakten i USA. 
4
 NSS 2002 s.6. 

5
 NSS 2002 s.6. 
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realistiska teoribildningen, se vidare kapitel 2. Detta är något NSS ger utryck för och USA:s 

invasion av Irak 2003 ger även den utryck för en utrikespolitik med tydliga realistiska drag.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att studera och redogöra för hur Bushadministrationen och USA 

motiverade och gentemot FN legitimerade invasionen av Irak 2003. Jag vill även studera hur 

Bushadministrationen använde sig av FN-stadgan och de folkrättsliga begreppen för att 

motivera invasionen. Slutligen ingår i syftet att studera hur Bushadministrationens 

motiveringar förhåller sig till FN-stadgan.  

Utifrån detta syfte har jag två frågeställningar som jag arbetat utifrån.  

1. Hur motiverade USA och Bushadministrationen invasionen av Irak 2003?  

2. Hur förhåller sig invasionen av Irak 2003 till FN-stadgan och anslutande resolutioner 

som folkrättsliga dokument?  

Studien utgår från en historisk händelse – USA:s invasion av Irak – och den motivering som 

Bushadministrationen gav för invasionen. Motiveringen ställs sedan mot folkrättens regelverk 

i form av FN-stadgan. Detta förutsätter två nivåer i frågeställningarna – dels en beskrivande 

och dels en förklarande. 

I kapitel 3 gör jag huvudsakligen en empirisk beskrivning. Syftet med beskrivningen är att 

identifiera Bushadministrationens olika motiveringar, såsom de framförts i tal och skrift. I den 

förklarande delen i kapitel 3.2 och 4 ställer jag dessa motiveringar mot NSS och mot 

regelverket och undersöker om och i så fall hur motiveringarna stämmer överens med FN-

stadgan och anslutande resolutioner. Syftet är här att med hjälp av den realistiska 

teorimodellen peka på de faktorer som kan ha legat bakom motiveringarna. Det övergripande 

syftet är alltså att visa på en möjlig förklaringsmodell till invasionen av Irak. 
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1.4. Metod, Litteratur och avgränsning 

Metoden som jag har använt i uppsatsen är en kvalitativ textanalys.
 6

  Jag har valt att använda 

en kvalitativ textanalys eftersom den lämpar sig väl till mina relativt begränsade 

frågeställningar. Den kvalitativa textanalysen gör det möjligt för mig att hitta en förankring 

till min analys i det begränsade materialet jag har valt.
7
 Som nyckeldokument används FN-

stadgan, NSS samt tal som presidenten och andra i Bushadministrationen höll i anslutning till 

att USA invaderade Irak.
8
 Den kvalitativa metoden innebär även att jag ska förhålla mig till 

tidigare gjord forskning på området. Jag har därför studerat litteratur skriven av väl kända 

forskare på området. Det kan även påpekas att den kvalitativa metoden inrymmer både 

möjligheten att det finns tvetydigheter i resultatet, men även mer än en förklaring.
9
  

Det källmaterial som används i uppsatsen är främst originaldokument från FN och från 

Bushadministrationen. Nyckeldokumenten som används är FN-stadgan i dess originalutgåva 

samt den officiella svenska översättningen.
10

 Till FN-stadgan tillkommer även några 

resolutioner, som behandlas nedan i uppsatsen. En annan viktig källa är NSS som ligger till 

grund för den säkerhetspolitik som Bushadministrationen förde under den aktuella 

tidsperioden. 

Utöver dessa nyckeldokument används andra officiella dokument från FN och Vita Huset. Då 

dessa dokument är utgivna av Vita Huset och FN så måste dessa dokument ses som 

tillförlitliga för mitt syfte då frågeställningen vilar på just dessa typer av dokument. Därför 

menar jag att reliabilitet föreligger. Många av de dokument som jag refererar till är skrifter 

från tal, det vill säga att en nyhetsbyrå har satt i text det som t.ex. president Bush sagt i ett tal. 

I de fallen där det förekommer har jag kontrollerat texten mot videoinspelningar av talen. 

Då allt material som representerar Bushadministrationens motivering till att invadera Irak 

kommer från Vita Huset, dess personal eller från president Bush direkt kan det materialet ses 

som ensidigt och tendentiöst. Det är min ambition att detta inte kommer att påverka 

                                                           
6
 För en generell redogörelse av kvalitativ textanalys, se Denscombe 2009 s.367-402.  

7
 Denscombe 2009 s.369ff. 

8
 Eftersom min uppsats avhandlar hur Bushadministrationen motiverade invasionen av Irak 2003 samt hur den 

motiveringen förhåller sig till folkrätten är det troligt att det finns mer än ett sätt att se på frågeställningen i ett 

teoretiskt perspektiv. 
9
 Denscombe 2009 s.398. 

10
 FN-stadgan officiell svensk översättning: http://www.fn.se/PageFiles/1158/FN-stadgan.pdf . 
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uppsatsen, utan snarare bidra till att visa på de motiveringar och den utrikes- och 

säkerhetspolitiska inriktning Bushadministrationen hade.   

För svenskt vidkommande är, vad gäller forskning kring FN och folkrätt, de tongivande 

författarna bland andra Ove Bring och Karin Aggestam. De har publicerat en mängd böcker 

och artiklar på området. Vidare i uppsatsen har jag använt mig av litteratur från författare som 

Joseph S Nye, Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg. Dom anses alla som välrenommerade 

forskare vad gäller forskning av och kunskaper om internationella relationer.  

Inom ramen för uppsatsen finns varken utrymme eller behov för att presentera hela FN-

stadgan och dess principer. Jag har valt att presentera de delar som berör internationellt 

våldsanvändande. Jag har även valt att där det behövs presentera andra delar av FN-stadgan 

för att belysa en poäng som är av särskilt värde. 

FN-stadgan är en folkrättslig handling. Folkrätten som sådan är för stor och för komplex för 

att redogöras för fullt ut. Jag valt att presentera de delar av folkrätten och sedvanerätten som 

utgör en viktigt grund för eller emot USA:s agerande.  

Vidare är USA:s politiska system mycket komplext. Jag kommer i stort sett uteslutande att 

avhandla de motiveringarna till invasionen av Irak som Bushadministrationen stod för. Det 

kan inom USA finnas många organisationer, personer och företag som såg en vinning i att 

invadera Irak 2003. Dessa kan mycket väl ha lyft fram sin åsikt, eller försökt att genom 

nyheter och tidningar eller andra medier komma med en motivering som stödjer en invasion. 

Då frågeställningen jag har inte berör detta har jag valt att inte gå närmare in på dessa 

intressenters åsikter.  

Uppsatsen kommer inte att svara på vilka motiv Bushadministrationen och USA hade för att 

invadera Irak 2003. Det kan finnas en mängd olika motiv, och min bedömning är att det är 

nästintill omöjligt att hitta litteratur och källor med god validitet som svarar på den frågan. 

Istället kommer min uppsatts att svara på hur Bushadministrationen och USA motiverade 

invasionen av Irak.  

Efter att ha studerat en mängd skript från tal och presskonferenser hållna i Vita Huset framgår 

det att Bushadministrationen har flera motiveringar till en invasion av Irak. Dock kan man 



 8 

tydligt se att diskursen smalnas av till två tydliga motiveringar. Det är dessa två motiveringar 

jag kommer att behandla i uppsatsen. Min uppsats innefattar inte en komplett genomgång av 

samtliga tal och dokument från Bushadministrationen. De tal och dokument som jag valt 

uppfattar jag som representativa för de motiveringar som gavs till invasionen av Irak. 

Efter invasionen och under ockupationen fortsatte Bushadministrationen att motivera sina 

handlingar. Detta kommer att utelämnas då min frågeställning riktar sig främst mot hur de 

motiverade invasionen, och inte ockupationen.  

Huruvida Bushadministrationens motiveringar stämde överens med verkligheten i form av 

bevisning kommer inte att avhandlas i uppsatsen, eftersom det inte innefattas i frågeställning.  

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 där jag redogör för teoribildningen realismen. 

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av NSS och Bushadministrationens syn på hot mot 

nationens säkerhet. Vidare redogör jag för FN:s mål, säkerhetsrådets roll och relevanta regler i 

FN-stadgan och anslutande reglering. I kapitel 4 besvarar jag mina två frågeställningar genom 

en kvalitativ textanalys med den realistiska teoribildningen i grunden. Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattande slutsats.  

2. Teoribildningen realismen 

 

Under 1900-talet var realismen en av de två största teoriperspektiv
11

 som teoretikerna menade 

beskrev hur stater agerade gentemot varandra. Jag har valt realismen som teori för att förstå 

USA:s agerande. Jag hävdar i min problemformulering att USA:s utrikes- och säkerhetspolitik 

delvis präglas av det realistiska teoriperspektivet. Syftet med att använda en teoribildning är 

att förstå och beskriva hur Bushadministrationens motivering relateras till och påverkas av 

begrepp som makt och säkerhet.
 12

 

Med realismen som grund har jag en teoretisk förklaringsmodell till Bushadministrationens 

motiveringar och syn på säkerhet (vilket redogörs för genom NSS). Detta innebär att jag 

analyserar motiveringarna med realismens nyckelbegrepp, och dessa är makt och säkerhet. I 

                                                           
11

 Det andra stora teoriperspektivet utgörs av liberalismen. Se bland annat samt Kaldor 2004 
12

 För ett generellt perspektiv på teoribildning se Ekengren et al 2006 s.54ff. 
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ett andra steg har jag sedan studerat hur motiveringarna överensstämmer med staters 

förpliktelser till FN-stadgan och anslutande dokument.   

Jag kommer nedan att övergripande beskriva det realistiska teoriperspektivet och sammanfatta 

ett antal punkter som är grundläggande för det realistiska perspektivet. 

Realismen har sin grund i klassiska tänkare så som Thukydides (ca. 460-399f.Kr), Niccoló 

Machiavelli (1469-1527) och Thomas Hobbes (1588-1679).
13

 Den moderna realismen växte 

fram under 1930-talet, men framförallt efter andra världskrigets slut som en reaktion på vad 

man tolkade och uppfattade som ett stort problem, nämligen att det började växa fram en 

”naiv” tro på internationell rätt, moral och internationella organisationer.
14

 Istället menade de 

realistiska tänkarna att all förståelse vad gäller internationella relationer handlar om makt, 

som det alltid har gjort. 
15

 

Realismen är det perspektiv på de internationella relationerna som dominerat 1900-talet. För 

realisterna är det staterna som står i centrum och utgör aktörerna på den internationella 

arenan. Realismen utgår från att det internationella statssystemet är anarktiskt, och att varje 

stat försöker maximera sin egen position och ”makt” i förhållande till andra stater.
16

 

Ett begrepp som ligger till stor grund för det realistiska tänkandet är ”säkerhet”
17

, och i 

relation till det också ”säkerhetsdilemmat”.
18

 Säkerhetsdilemmat är grundat på realismens tro 

på att det militära våldet alltid kommer vara närvarande som ett medel i det internationella 

systemet för att uppnå nationell säkerhet.
19

 För realismen är därför de internationella 

relationerna en ständig maktkamp där staterna försöker öka sitt eget inflytande, vilket ofta 

sker på bekostnad av andra stater, genom att öka sin egen säkerhet, ofta genom militär 

upprustning.
20

 

Dilemmat i detta beror på att det är svårt att identifiera om andra staters upprustning är 

defensiv eller offensiv, vilket leder till att alla parter väljer att upprusta. Ingen stat kan förlita 

sig på en annan, utan måste hela tiden kunna hävda sig själv. Balans i systemet nås när 

                                                           
13

 Tallberg et al 2006 s.35. 
14

 Tallberg et al 2006 s.35.  
15

 Tallberg et al 2006 s.35 samt Kaldor 2000 s.13ff 
16

 Nye 2007 s.17. 
17

 Hettne 1996 s.22. 
18

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
19

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
20

 Bengtsson 2001 s.20. 
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staterna medvetet, eller omedvetet lyckas nå militär jämvikt. Realismen menar också att 

militär jämnlikhet är det enda sättet att förhindra att säkerhetsdilemmat leder till krig.
21

  

Realismen menar att de internationella relationerna är i mångt och mycket fristående från den 

nationella politiken. En stat kan skifta mellan till exempel olika partipolitiska sidor, religioner 

och ekonomiska lägen. Trots detta kommer det fortfarande att vara ”makt”, ”säkerhet”, ”krig 

och maktbalans” som kommer att vara mest grundläggande för de internationella 

relationerna.
22

 

Realismen erkänner att i och med kärnvapenåldern så har maktbalansen ändrats då den 

förödelsen en stat kan åstadkomma med ett kärnvapen är så enorm. Det innebär att det finns 

en typ av maktbalans i att vissa länder har kärnvapen.
23

  

Realismen menar att moralen i världen är underordnad ordningen och säkerheten. Det enda 

sättet att upprätthålla säkerheten är skapa en fred. Freden behöver inte vara moraliskt rättvis, 

utan kan framförallt i kärnvapenåldern vara en fred där maktbalansen mellan länder med 

kärnvapen bibehålls.
24

  

Det centrala i realismen kan sammanfattas i korta ordalag med att: 

Staten är den viktigaste aktören i internationella relationer och har oavsett inrikespolitiska 

svängningar ett intresse av territoriell säkerhet i det internationella systemet. 

Stater söker makt i sina internationella relationer. Den makten är relativ i förhållande till 

övriga länder, vilket betyder att staten ständigt måste sträva efter att bibehålla sin makt.  

Militärt våld och krig kommer ständigt att vara närvarande. Inget land kan lita på ett annat för 

sin egen säkerhet. Därför är det den militära upprustningen eller bibehållandet av den militära 

styrkan som leder till nationell säkerhet, men också till den internationella avsaknaden av 

säkerhet, det så kallade ”säkerhetsdilemmat”.  

Enligt realismen är det alltså den nationella strävan efter makt och säkerhet som kan förklara 

varför krig och konflikter uppstår.  

                                                           
21

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
22

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
23

 Tallberg et al 2006 s.40ff. samt Ignatieff 2000 s.27ff 
24

 Nye 2007 s.42. 
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3. USA:s säkerhetsstrategi och FN:s regelverk.  

 

I detta kapitel presenterar jag NSS som ett uttryck för presidentens och Bushadministrationens 

utrikes- och säkerhetspolitiska strategi. Jag redogör även för gällande folkrättsliga principer 

vad gäller hur stater enligt FN-stadgan ska förhålla sig till varandra. Delar av FN:s 

organisation beskrivs också i syfte att ge läsaren möjligheten att följa diskussionen kring mina 

frågeställningar. Kapitlet innehåller även analytiska avsnitt då jag med realismen som grund 

diskuterar NSS. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver upptakten till Invasionen. 

3.1 Presidentens mål: Nationell säkerhet. 

 

Den 20 januari 2001 tillträdde George W Bush som president för USA. Han hade vunnit valet 

mot Al Gore på omdiskuterade grunder och med minsta möjliga marginal. Som efterträdare 

till Bill Clinton fortsatte Bush att driva en tydlig inrikespolitik. Bush genomförde 

skattesänkningar, och hävde en del restriktioner som tidigare presidenter infört.
25

  

Bushadministrationens inrikespolitiska fokus kom dock att svänga i och med terrorattentaten 

utförda av al-Qaida den 11 september 2001. Bush förklarade krig mot terrorismen och vid ett 

tal till kongressen lovade han det amerikanska folket att han inte bara skulle ställa de skyldiga 

till svars, utan att han även skulle utrota terrorismen och straffa de stater som skyddar dem.
26

 

Mot bakgrund av detta invaderade USA i slutet av 2001 Afghanistan i syfte att störta 

talibanregimen. Anledningen var att talibanregimen hade stöttat al-Qaida och Usama bin 

Laden genom att tillåta dem uppehälle i landet och möjligheten att etablera en bas att operera 

utifrån.
27

 I december 2001 inledde FN, i form av en NATO-ledd styrka arbetet med att 

återuppbygga och säkra landet, samtidigt som den USA-ledda jakten på bin Laden och al-

Qaida fortgick.
28

 

3.2 National Securety Strategy of the United States of America 

 

I september 2002, alltså nästan ett år efter terrorattentaten den 11 september 2001, släppte 

                                                           
25

 Nationalencyklopedin artikel om George W Bush. 
26

 George W Bush, tal till nationen 20 september 2001. 
27

 Nationalencyklopedin artikel om George W Bush.  
28

 Nationalencyklopedin artikel om George W Bush.  
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Vita Huset the National Securety Strategy off the United States of America (NSS), det 

dokument som kom att styra USA:s utrikes- och säkerhetspolitik de kommande fyra åren.
29

 

NSS är ett dokument som ges ut av presidenten och hans administration. Dokumentet riktar 

sig till kongressen och till det amerikanska folket, och är därför skrivet på ett relativt lättläst 

och generellt sätt. NSS syftar till att presentera de generella hoten mot USA och dess 

invånare. Dokumentet syftar dock framförallt till att beskriva hur presidenten och hans 

administration avser att hantera dessa hot. Hoten varierar från klassiskt väpnat våld till hotet 

från droger och smittsamma sjukdomar så som aids.
30

  

Här nedan följer en genomgång av några av de nio kapitel som återfinns i NSS. De delar jag 

presenterar är valda för att belysa Bushadministrationens utrikes- och säkerhetspolitik. I varje 

kapitel gör jag en analys, och kopplar den till teoribildningen realismen. 

3.2.1 Bushadministrationens syn på hotet från terrorism mot nationell och internationell 

säkerhet  

 

I kapitel III av NSS beskriver Bushadministrationen hur de tänker agera mot global terrorism. 

I dokumentet beskrivs kriget mot terrorn som en ny typ av krig, ett krig där fienden med små 

medel kan åstadkomma oerhörda skador. Det är ett krig där fienden inte bara utgörs av en 

regim, eller en religion, utan snarare av en politiskt motiverad fiende, en fiende som inte är 

rädd för att rikta sitt våld mot oskyldiga civila.
31

 USA kommer aldrig att förhandla med 

terrorister, eller göra någon distinktion mellan terrorister, eller de stater som medvetet skyddar 

och/eller stöttar dem.
 32

 

 

Terrorismen är ett hot mot USA och den nationella säkerheten. Behovet av allierade finns 

därför att terrorism måste besegras där den uppkommer. USA inser att de inte själva har 

förmågan att ensamma möta terrorism överallt. Därför lovar de, i syfte att stoppa terrorismen 

just där den uppstår, att hjälpa alla stater som behöver det, både militärt men också 

ekonomiskt.
 33

 I NSS utrycker Bushadministrationen att terrorismen måste stoppas för att den 

                                                           
29

 NSS 2002. 
30

 NSS 2002 
31

 NSS 2002 s.5. 
32

 NSS 2002 s.5. 
33

 NSS 2002 s.5f. 
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utgör ett hot mot USA, inte för att den enbart utgör ett hot mot befolkningen i det landet där 

terrorismen uppstår.  

Realismens syn på nationell säkerhet blir här tydlig. Trots att Bushadministrationen talar om 

allierade i det globala kriget mot terrorn, så är de tydliga med att poängtera att det viktigaste 

syftet är att upprätthålla en egen nationella säkerhet. Syftet med att ha allierade i kriget mot 

terrorismen kan således ses som en försäkring från USA:s sida att försöka hindra terrorismen 

från att nå USA. Genom att hjälpa andra stater, det vill säga allierade, att stoppa terrorism 

innan den kan hota USA så uppnår Bushadministrationen NSS:s mål om nationell säkerhet. 

Detta är i linje med realismen där den nationella säkerheten styr alla de mellanstatliga 

relationerna. Enligt realismen så motiverar makt och säkerhet i stort sett alla utrikespolitiska 

beslut staten, i det här fallet USA, fattar.
34

 

3.2.2 Bushadministrationens syn på säkerhetshotet från andra mellanstatliga konflikter.  

 

I kapitel IV av NSS belyser Bushadministrationen problemet vad gäller regionala konflikter 

som inte är ett direkt hot mot USA, men likväl mot amerikanska intressen. Här lyfts bland 

annat Israel-Palestinakonflikten fram, där Bush menar att det är fortsatt viktigt att jobba för ett 

fritt Palestina. Vidare nämns Indien-Pakistan konflikten. Här lovar man att 

Bushadministrationen ska fortsätta att investera mycket tid och pengar i att bygga ett klimat 

för bra internationella relationer i området.
35

 Sydamerika och Afrika nämns som oroshärdar 

där de enskilda staterna har stora problem med bl.a. droghandel. Bushadministrationen befarar 

att de pengarna kan gå till att finansiera terrorhandlingar mot USA och dess allierade.
36

 

Vidare belyser Bushadministrationen hotet från andra mellanstatliga konflikter som USA inte 

                                                           

34
 Realismen som jag presenterat den ovan lyfter fram att ”moral” är något som inte spelar någon större roll i 

mellanstatliga relationer. Men i NSS menar man att man måste prata om moral. Bush citeras i NSS där han säger 

att "Some worry that it is somehow undiplomatic or impolite to speak the language of right and wrong. I 

disagree. Different circumstances require different methods, but not different moralities." Men NSS förtydligar 

att det man menar med detta citatet är att vad som är “rätt och fel” är något som är upp till USA att bestämma. 

Man menar också att dessa värderingar är det som är moraliskt rätt för alla människor överallt. Det vill säga än 

en gång är det den egna staten, och i det här fallet USA som står i centrum och bestämmer vad som borde ses om 

rätt och fel av alla. 

35
 NSS 2002 s.9f. 

36
 NSS 2002 s.10f. 
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är inblandade i. Bush talar om dem som hot mot USA och dess intressen. Han vill inte lösa 

konflikterna enbart för att hjälpa invånarna, och för att främja världsfreden, utan även för att 

han ser ett säkerhetshot mot USA i dem.  

Detta resonemang innebär att konflikten i sig, på ett eller annat sätt, kan spilla över på USA. 

Detta kopplar jag åter igen till realismens tankar kring nationell säkerhet, där 

Bushadministrationen är villig att hjälpa andra länder att lösa sina problem, men då det 

egentligen är den egna nationella säkerheten som ska säkerställas.
37

  

3.2.3 Bushadministrationens syn på hotet från massförstörelsevapen, och hur hotet kan 

användas för att utöva makt mot bl.a. USA. 

 

Hotet från massförstörelsevapen har förändrats. Tidigare var det kalla kriget och 

Sovjetunionen det största hotet mot USA och dess allierade. I och med Sovjetunionens fall 

försvann det hotet. Men hotet från massförstörelsevapen försvann inte med det, utan 

förändrades.
38

  

 

I Kapitel V av NSS behandlas hotet från massförstörelsevapen. Det nämns en stor oro för att 

stater som Irak och Nordkorea ska lyckas framställa eller anskaffa vapen som kan leverera en 

biologisk, kemisk eller nukleär stridsverkan.
39

 Man betonar också den stora risken som 

uppstår när stater vars ledning är villig att stötta och hjälpa terrorister förfogar över 

massförstörelsevapen. Bush sade vid ett tal vid militärakademin West Point som citeras i 

NSS:  

 

“The gravest danger to freedom lies at the crossroads of radicalism and technology.  

When the spread of chemical and biological and nuclear weapons, along with ballistic missile 

technology—when that occurs, even weak states and small groups could attain a catastrophic 

power to strike great nations.”
40

 

 

Bushadministrationen menar att vanliga avskräckande medel som de tidigare förlitat sig på för 

att avskräcka en invaderande fiende inte kommer att fungera mot de nya typerna av hot, 

                                                           
37

 Tallberg et al 2006 s.39ff. 
38

 NSS 2002 s.13f. 
39

 NSS 2002 s.14. 
40

 President George W Bush tal vid militärakademin West Point New York 1 juni 2002. 
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eftersom de nya hoten kommer från terrorister eller stater som sponsrar terrorism.
41

  

 

Bush och Bushadministrationen presenterar därför hur de ska möta hotet med att 

terrororganisationer och ”osäkra” stater anskaffar och använder massförstörelsevapen som ett 

maktmedel. Det bästa sättet för USA att skydda sig mot massförstörelsevapen menar 

Bushadministrationen är att handla preventivt.
42

 Under kalla kriget sågs massförstörelsevapen 

som en sista utväg, som ett sätt att avskräcka sin motståndare och bevara status quo, och den 

maktbalans som då var så viktig. Bushadministrationen poängterar i NSS att så längre inte är 

fallet, snarare tvärt om, att massförstörelsevapen kan användas som ett sätt att utöva 

utpressning mot USA, och i värsta fall även utgöra det första och enda eldöppnandet i 

händelse av ett terrorattentat.
43

  

 

Bushadministrationen framhåller tydligt sin rädsla för att något annat land ska kunna använda 

massförstörelsevapen som ett maktmedel mot dem. I enlighet med realismen och NSS strävar 

USA för att undanröja de hot och de stater som är villiga att skaffa massförstörelsevapen i 

syfte att på ett eller annat sätt försöka utöva makt över USA. Att en stat som Irak skulle 

anförskaffa massförstörelsevapen skulle innebära att USA:s maktposition i världen skulle 

förändras. Detta är med realismens synsätt inget önskvärt,
44

 vilket tydligt speglas i NSS enligt 

vad jag beskrivit ovan. Maktbalansen skulle då rubbas och USA skulle därför förlora viss 

makt. I enlighet med realismen kommer krig och väpnat våld alltid vara närvarande i 

mellanstatliga relationer
45

, vilket NSS även ger uttryck för. I NSS hävdar 

Bushadministrationen att det bästa sättet att skydda sig mot hotet från massförstörelsevapen är 

att handla preventivt.
 46

  Detta kommer jag återkomma till flera gånger längre fram. Hotet från 

massförstörelsevapen står även i tydlig relation till hotet från global terrorism (se ovan 3.2.1) 

och självklart då även i relation till det hot mot den nationella säkerheten som där redogörs 

för. 

 

NSS innebär alltså att Bushadministrationen tydliggör sin politiska inriktning att skydda USA 

i första hand, och att FN och den internationella freden och säkerheten kommer i andra hand. 

NSS har, vilket framgår ovan, tydliga kopplingar till realismen som ett teoriperspektiv. NSS 

                                                           
41

 NSS 2002 s.15. 
42

NSS 2002. s.5f samt 13ff. 
43

 NSS 2002 s.15. 
44

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
45

 Tallberg et al 2006 s.40ff. 
46

 NSS 2002. s.5f samt 13ff. 
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redogör b.la. för hur USA ska möta hotet från terrorism och stater som har 

massförstörelsevapen, och hur dessa hot kan komma att påverka USA:s ställning vad gäller 

makt och säkerhet.  

I kapitel 4 vidareutvecklar jag detta genom besvarandet av arbetets frågeställning. 

3.3 FN:s mål: Internationell säkerhet  

 

I det här avsnittet kommer jag behandla FN, FN-stadgan samt resolutionernas och 

principernas betydelse för de internationella relationerna. Detta sker i syfte att kunna besvara 

frågeställningen om hur Bushadministrationens motivering att invadera Irak förhåller sig till 

FN och FN-stadgan. 

3.3.1 FN bildas och FN stadgan 

 

FN bildades den 26 juni 1945 och har sedan dess varit den organisation som starkt har präglat 

folkrätt och mellanstatliga relationer
47

. I FN-stadgan regleras hur stater ska förhålla sig till 

varandra och till FN.  

FN-stadgan börjar med att förklara alla människor och staters lika värde, samt att beskriva 

tanken med stadgans ursprungliga tillkomst, nämligen att hindra alla efterföljande 

generationer att uppleva de världskrig som två gånger drabbat världen under en kort period.
48

  

FN-stadgan bygger till stor del på suveränitetsprincipen och tron på att samtliga 

medlemsstater är suveräna. I FN-stadgan kapitel 1 artikel 2(1) står det: ”1. Organisationen 

grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet.” FN stadgan slår 

också fast att varje stat har ett visst geografiskt territorium som den förfogar över. Inom detta 

territorium är det den egna staten som ansvarar för att leva upp till skyldigheter som ålagts 

dem enligt FN-stadgan, men också statens rätt till sina egna inre angelägenheter, det vill säga 

att ha det statskick, den religion och de lagar som de själva önskar.
49

  Ytters ansvariga för att 

tillse att stater handlar enligt FN-stadgan är FNs säkerhetsråd. 

 

                                                           
47

 FN:s svenska hemsida, artikel om FN-stadgan. 
48

 FN:s svenska hemsida, artikel om FN-stadgan. 
49

 FN-stadgan artikel 2. 
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3.3.2 FN:s säkerhetsråd 

 

Säkerhetsrådets består av 15 medlemsstater. Dess huvudsakliga uppgift är att avvärja hot mot 

världsfreden samt värna om internationell säkerhet. Av dem är fem stycken permanenta, USA, 

Frankrike, Ryssland, Kina och Storbritannien. Förutom de fem permanenta medlemsstaterna 

väljs tio övriga stater in av generalförsamlingen enligt ett rullande schema.
50

 

Alla medlemstater i säkerhetsrådet har en röst var. De fem permanenta medlemsstaterna har 

var och en vetorätt vilket i praktiken betyder att var och en av de fem enskilt kan stoppa ett 

beslut. Detta är något man historiskt ofta har sett ske om beslutet som ska fattas inte ligger i 

linje med statens egna intressen.
51

  

De beslut och resolutioner som fattas i säkerhetsrådet är tvingande för övriga medlemsländer i 

FN. Alla medlemsländar har alltså en skyldighet att följa dem. Det är även säkerhetsrådet som 

äger rätten att fatta beslut om utövandet av tvångsåtgärder och/eller sanktioner mot en stat för 

att säkerställa att den internationella freden och säkerheten upprätthålls.
52

 I artikel 2(5) 

framgår det att det är förbjudet för medlemsstaterna att handla på annat sätt än det som 

säkerhetsrådet beslutar.
53

  

3.3.3 Friendly Relations Declaration: Ett förtydligande av FN-stadgan 

 

I början av FN:s historia var medlemsländerna oense om hur FN-stadgan skulle tolkas. Därför 

skapade man 1970 en resolution som kom att kallas Friendly Relations Declaration (2625 

(XXV) (FDR).
 54

 Resolutionen röstades igenom enhälligt i generalförsamlingen, vilket 

betyder att samtliga av FNs medlemsländer hade kommit till konsensus om hur FN-stadgan 

skulle tolkas.
55

  

FDR innehåller sju principer som alla har sin grund i FN-stadgan, och i resolutionen ses som 

ett förtydligande av vissa punkter i stadgan. Nedan följer en kort presentation av dessa 

principer. 

                                                           
50

 FN:s svenska hemsida, artikel om säkerhetsrådet. 
51

 FN:s svenska hemsida, artikel om säkerhetsrådet och veto-rätten. 
52

 Bring 2002 s.36.  
53

 Bring 2002 s.37f. 
54

 Bring 2002 s.37. 
55

 Bring 2002 s.37f. 
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Ett – Samtliga av FN:s medlemsstater ska avhålla sig från att använda våld eller hot om våld i 

sina mellanstatliga relationer. Detta gäller såväl våld eller hot om våld mot en stats 

territoriella integritet som mot dess politiska styre.
56

 Detta återfinns även i FN-stadgan artikel 

2(4).
57

  

Två - Samtliga internationella tvister skall lösas med fredliga medel.
58

 Detta återfinns även i 

FN-stadgan i artikel 2(3) och artikel 33(1).
59

  

Tre – Ingen stat har rätt att blanda sig i en annan stats angelägenheter. FN-stadgans artikel 

2(4) och 2(7) beskrivs Non-interventionsprincipen.
60

  

Fyra – Samtliga stater har en skyldighet att samarbeta med varandra enligt FN-stadgan. 

Skyldigheten till samarbetet återfinns i artikel 33 och artikel 56.
61

 

Fem – Alla människor har lika rättigheter och självbestämmanderätt. Det gäller såväl över sig 

själva, som den stat de lever i.
62

 Detta återfinns även i Non-interventionsprincipen i FN-

stadgan artikel 2(7).
63

 

Sex – Alla stater är suveräna och likställda.
64

 Detta innefattar både Egalitetsprincipen samt 

Non-interventionsprincipen i FN-stadgans artikel 2. 

Sju – Alla stater ska fullgöra de förpliktelser som åligger dem enligt FN-stadgan på ett ärligt 

sätt. Detta gäller även de beslut säkerhetsrådet fattar i enlighet med FN:s stadga artikel 25.
65

 

3.3.4 FN-stadgans våldsförbud 

 

I FN-stadgans artikel 2(4) återfinns den text som idag ligger till grund för det våldsförbud som 

råder. Texten lyder: 

                                                           
56

 FDR s.122. 
57

 Bring 2002 s.68. 
58

 FDR s.122. 
59

 Bring 2002 s.47ff. 
60

 Bring 2002. s. 123, samt FN-stadgan I artikel 2(7). 
61

 Bring 2002:39 samt FN-stadgan artikel 55 och 56. 
62

 FDR s.124. 
63

 FN-stadgan artikel 2(7) samt Bring 2008 s, 189ff. 
64

 FDR s.124. 
65

 Bring 2002 s. 37ff samt FDR s.122. 
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”[A]lla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller 

bruk av våld, vare sig det riktas mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska 

oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta nationernas ändamål.”
 66 

 

Texten är skriven på ett sådant sätt att det inte ska finnas utrymme för tolkning. 

Formuleringen är tydlig och rak och förbjuder användande av allt våld som inte är i enlighet 

med FN:s ändamål. Våldsförbudet anses även idag utgöra en del av den internationella 

sedvanerätten, vilket gör att våldsförbudet är bindande för alla stater på jorden. Även för dem 

som inte är medlemmar i FN.
67

  

3.3.5 Undantag från FN-stadgans våldsförbud 

 

Det finns i FN-stadgan två tydliga undantag från det generella våldsförbudet. Det första är 

FN:s säkerhetsråds rätt att fatta beslut om att använda militärt våld för att upprätthålla eller 

återställa den internationella freden och säkerheten. Det andra är statens rätt till självförsvar i 

händelse av ett väpnat angrepp. 

3.3.5.1 Säkerhetsrådets ansvar för internationellt våldsutövande 

 

Det är säkerhetsrådets ansvar att bedöma vad som är fientliga handlingar, fredsbrott, hot mot 

den internationella freden eller angreppshandlingar.
68

 Det är också säkerhetsrådets ansvar att 

upprätthålla den internationella freden och säkerheten.
69

 Det innebär att säkerhetsrådet måste 

ha vissa tvångsmedel för att upprätthålla fred och säkerhet. Dessa är vanligtvis sanktioner 

eller blockader både av tillgångar men också rent fysiskt genom att stoppa fartyg och 

transporter.
70

 Obeväpnade observatörer för att övervaka hur resolutioner respekteras är något 

som frekvent används. Det ultimata tvångsmedlet som säkerhetsrådet har, är att med hjälp av 

militärt våld tvinga någon stat till lydnad.
71 

 

3.3.5.2 Självförsvarsrätten 

 

                                                           
66

 FN-stadgan artikel 2(4). 
67

 Aggestam 2004 s.70. 
68

 FN-stadgan artikel 39. 
69

 Bring 2002 s.36. 
70

 Med hänseende taget till den begränsningen jag har i utrymme, och den frågeställningen som jag har så 

kommer jag att lämna dessa därhän, och fokusera på säkerhetsrådets möjlighet att använda våld. 
71

 Aggestam 2004 s.76s 
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Det andra undantaget från FN-stadgans våldsförbud är självförsvarsrätten. FN inser, med 

historien som facit, att bara för att man förbjuder våld eller hot om våld, så kommer inte 

mellanstatligt våld att försvinna. Därför har man i artikel 51 i stadgan skrivit in en artikel som 

behandlar rätt till självförsvar.  

”Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller 

kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta 

Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av 

internationell fred och säkerhet.”
 72

 

I enlighet med texten i artikel 51 i FN-stadgan har alla stater rätt att försvara sig, både 

självständigt, och/eller kollektivt tillsammans med andra stater mot ett väpnat angrepp. Detta 

självförsvar blir aktuellt då en motståndare har inlett ett väpnat angrepp. I FN-stadgan, när 

den skrevs, var det underförstått att det väpnade angreppet skulle vara från en stat mot en 

annan. Den definitionen har dock vid ett antal tillfällen frångåtts av FN:s säkerhetsråd. Bland 

annat efter terrorattentaten i USA den 11 september 2001 där FN:s säkerhetsråd gav USA 

rätten att använda självförsvar mot al-Qaida och Afghanistan.
73

  

Trots vissa undantag är artikel 51 i FN-stadgan tydlig. Ett väpnat angrepp mot staten måste 

föreligga innan rätten till självförsvar aktualiseras. FN-stadgan behandlar dock inte hur 

självförsvaret får utföras (annat än att ett väpnat angrepp ska föreligga). För att svara på detta 

krävs det att man faller tillbaka på den allmänna folkrätten och sedvanerätten. Där återfinns 

proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen består av tre punkter som måste 

uppfyllas för att självförsvaret ska vara legitimt, det vill säga i enlighet med FN-stadgan. 1: 

Våldet måste vara nödvändigt. Det innebär att alla andra sätt att avvärja hotet och lösa 

situationen har beaktats och misslyckats. 2: Självförsvaret måste ske omedelbart. 

Självförsvaret syftar till att försvara sig från ett pågående anfall. Rätten till självförsvar får 

inte användas för vedergällning eller på annat sätt för att utplåna eller bestraffa en annan stat. 

Slutligen 3: Det våld som används måste vara proportionerligt i förhållande till den 

aggressionshandling som staten utsätts för.
74

  

FN stadgan är således tydlig vad gäller mellanstatliga relationer och våldsanvändande. Nedan 

följer nu en redogörelse för upptakten till USA:s invasion av Irak 2003. 
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3.4 Upptakten till USA:s invasion av Irak 2003 

 

I augusti år 2002 började USA och president George W Bush lägga ett stort tryck på FN att de 

på nytt skulle inleda inspektioner av Iraks påstådda massförstörelsevapenprogram. Bush var 

tydlig med att alla diplomatiska kontakter med Irak skulle gå genom FN.
75

 Bara dagar efter 

USA:s krav öppnade Irak villkorslöst för FN:s vapeninspektörer sedan de varit ”utslängda” ur 

Irak sedan fyra år tidigare.
76

 

Den 8 november 2002 röstade FN:s säkerhetsråd enhälligt igenom resolution 1441. 

Resolutionen erbjöd Irak en sista chans att fullfölja de åtaganden som ålagts dem enligt 

tidigare resolutioner.
77

 Resolutionen framhåller även tydligt att Irak brutit mot tidigare 

resolutioner, inklusive resolution 687 som låg till grund för det eldupphör som rådde efter 

första Gulfkriget.
78

 Resolution 1441 innehöll bland annat krav på att Irak fullt ut skulle 

redogöra för och avveckla kvarvarande delar av sitt massförstörelsevapenprogram.
79

  

I resolution 1441 framgick det även att om Irak på något sätt skulle fortsätta att bryta mot 

tidigare resolutioner eller resolution 1441, eller på annat sätt inte handla i enlighet med de 

åtaganden de var ålagda av FN:s säkerhetsråd skulle konsekvenserna bli allvarliga.  

“13. The Security Council[…] Recalls, in that context, that the Council has repeatedly 

warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its continued violations of its 

obligations;”
80

 

Saddam Hussein hävdade att Irak redan gjort sig av med alla tidigare massförstörelsevapen 

och lagt ner sitt program. Detta var dock något som FN:s säkerhetsråd uttalade stark misstro 

mot.
81

 För att uppfylla kravet på att fullt redogöra för sina tidigare och pågående program och 

innehav av massförstörelsevapen lämnade Irak in en rapport på 12,000 sidor. USA och 
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Storbritannien hävdade bestämt att rapporten inte var sanningsenlig. Detta var något som även 

chefen för FN:s vapeninspektörer i Irak, svensken Hans Blix hävdade.
82

  

Hans Blix lämnade in sin rapport om de inledande inspektionerna i Irak till FN:s säkerhetsråd 

den 27 januari 2003. I den framgick det att Irak inte hade samarbetat på det sätt FN ville och 

behövde därför mer tid för FN:s inspektioner. Den skarpa kritiken mot Irak som Blix lade 

fram fick Bushadministrationen att svänga mot en militär intervention.
83

  

Den 5 februari 2003 talade Colin Powell, Bushs dåvarande utrikesminister, inför FN:s 

säkerhetsråd. Med hjälp av inspelningar av telefonsamtal mellan irakiska tjänstemän, 

satellitbilder, underrättelserapporter och andra dokument försökte Colin Powell visa att Irak 

inte alls hade avvecklat sitt kärnvapenprogram utan att de snarare försökt dölja det för FN 

observatörerna. Colin Powell menade att Irak i och med detta brutit mot FN resolution 1441, 

och därmed utgjorde ett stort hot mot världen, den internationella freden och säkerheten och 

inte minst mot USA.
84

 

Syftet med Colin Powells tal var att få medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att rösta igenom en 

resolution som USA tillsammans med Storbritannien planerade att lägga fram som skulle ge 

USA och andra länder rätt att i enlighet med Kapitel VII i FN-stadgan att intervenera i Irak för 

att ”avväpna” Saddam Hussein. Resolutionen lades dock aldrig fram till röstning då 

Bushadministrationen insåg att ett eller flera länder i säkerhetsrådet skulle lägga in sitt veto.
85

  

Den 17 mars 2003 talade George W Bush till det amerikanska folket. Han gav då Saddam 

Hussain och hans söner 48 timmar på sig att lämna Irak. Om de inte gjorde det skulle USA 

inleda militära aktioner.
86

 Den 20 mars 2003, bara någon timme efter det att tidsfristen gått ut 

för Saddam och hans söner, inledde USA tillsammans med en koalition
87

 invasionen av Irak.
88

 

 

3.5 Sammanfattning  
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I det här kapitlet har jag beskrivit del av USA:s nationella säkerhetsstrategi och diskuterat 

denna med utgångspunkt i realismens begrepp makt och säkerhet. Jag har vidare presenterat 

den folkrättsliga grunden för den internationella rätten att använda våld med FN-stadgan som 

utgångspunkt. Jag har också kort redogjort för upptakten till invasionen av Irak. Med detta 

som bas kan jag nu gå vidare och besvara mina frågeställningar. 

4. Analys och besvarande av frågeställningar  

 

4.1 Inledning 

 

Nedan diskuterar jag och besvarar jag mina frågeställningar. Vad gäller den första 

frågeställningen - Hur motiverade USA och Bushadministrationen invasionen av Irak 2003 – 

tar jag utgångspunkt dels i ett brev till FN:s säkerhetsråd (avsnitt 4.2.1) och dels tal av 

president Bush (avsnitt 4.2.2) från 2002 och 2003. Talen är riktade till USA:s invånare men 

även till ledare och befolkning runt om i världen. Majoriteten av citaten nedan är hämtade 

från det tal som George W Bush höll dagarna före invasionen.   

Jag kommer alltså inledningsvis att diskutera och analysera hur USA och 

Bushadministrationen motiverade invasionen av Irak, för att sedan i nästa del besvara min 

andra frågeställning genom att analysera och diskutera hur dessa motiveringar förhåller sig till 

FN-stadgan. Jag kommer då även att koppla delar av motiveringarna till realismen samt till 

NSS. 

4.2 Hur motiverade USA och Bushadministrationen invasionen av Irak 2003? 

 

4.2.1 Brevet till FN:s säkerhetsråd 

 

Den 20 mars 2003, det vill säga på dagen för invasionen, skickade Bushadministrationen, via 

USA:s FN ambassadör John Negroponte ett brev adresserat till FN:s säkerhetsråd. I det brevet 

förklarade Negroponte att USA tillsammans med en koalition hade inlett militära operationer i 

Irak, eftersom för att Irak hade brutit mot de förpliktelser (”material breach”)
89

 de ålagts att 
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avrusta sin arsenal av massförstörelsevapen i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1441 

(2002).
90

  

Vidare skriver Negroponte att USA och dess koalition agerar och legitimerar sitt agerande i 

enlighet med gällande resolutioner från säkerhetsrådet. De resolutioner som lyfts fram i brevet 

är resolution 678 (1990) och resolution 687 (1991).
91

 Resolution 687 låg till grund för det 

eldupphör så trädde i kraft efter första Gulfkriget.  

Negroponte menar att ett brott mot kraven i resolution 687 skulle häva eldupphöret, och på 

nytt legitimera väpnat våld. Detta menar han har legat till grund för tidigare militära 

operationer som USA och delar av dess koalition genomfört, och att detta har erkänts som 

legitima skäl av generalsekreteraren vid ett uttalande i januari 1993. Irak bröt då mot 

resolution 687 vilket gav USA och dess koalition rätten att använda våld av säkerhetsrådet i 

enlighet med resolution 678 menar Negroponte.
92

 

USA:s FN ambassadör hävdar vidare i brevet att Iraks brott mot resolutionen i form av att inte 

fortsätta nedrustningen enligt resolution 687 bekräftas genom säkerhetsrådets resolution 1441. 

Irak har fortsatt att bryta mot tidigare resolutioner trots en mängd upprepade varningar och 

uppmaningar att Irak kommer möta allvarliga konsekvenser om man inte snarast rättar sig 

efter de resolutioner som de är ålagda att följa.
93

  

Negroponte hävdar vidare i brevet att Iraks regering tydligt visade att inte fullt ut följer de 

förpliktelser som ålagts dem enligt resolution 1441 och därför fortsätter att bryta mot gällande 

resolutioner. I och med att Irak fortsätter att bryta mot gällande resolutioner hävs det som låg 

till grund för ett eldupphör mellan Irak och koalitionen 1991, och därför är användandet av 

våld mot Irak återigen tillåtet enligt resolution 678 (1990).
94

 

Irak har gång på gång vägrat att samarbeta trots upprepade förlängda tidsintervaller. De har ej 

heller svarat på diplomatiska närmanden och förslag, ekonomiska sanktioner eller andra 

fredliga sätt för att få Irak att sammarbeta med FN genom att avrusta och låta FN inspektera 
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deras program för massförstörelsevapen menar Negroponte. Och i och med det hävdar 

Negroponte att USA:s och koalitionens militära operation är ett korrekt svar. 
95

 

Negroponte skriver i slutet på brevet att USA:s och koalitionens agerande är nödvändigt för 

att skydda USA och det internationella samfundet från det hot som Irak utgör, samt att 

agerandet är nödvändigt för att återupprätta den internationella freden och säkerheten i 

området.
96

  

4.2.2 Bushadministrationens tal 

Vid en presskonferens i Vita Huset den 6 mars 2003 presenterade George W Bush sin och sin 

administrations syn på Saddam Husseins agerande gentemot de resolutioner som 

säkerhetsrådet beslutat om mot honom och mot Iraks regim. 

“Saddam Hussein has a long history of reckless aggression and terrible crimes. He possesses 

weapons of terror. He provides funding and training and safe haven to terrorists—terrorists 

who would willingly use weapons of mass destruction against America and other peace-

loving countries. Saddam Hussein and his weapons are a direct threat to this country, to our 

people, and to all free people. If the world fails to confront the threat posed by the Iraqi 

regime, refusing to use force even as a last resort, free nations would assume immense and 

unacceptable risks. The attacks of September the 11th, 2001, showed what the enemies of 

America did with four airplanes. We will not wait to see what terrorists or terrorist states 

could do with weapons of mass destruction. We are determined to confront threats wherever 

they arise. I will not leave the American people at the mercy of the Iraqi dictator and his 

weapons”.
97

 

I det här talet presenterar Bush två motiveringar till att invadera Irak. (1) Den första är att 

Saddam Hussain har massförstörelsevapen. (2) Den andra är att han stöttar, tränar och 

erbjuder skydd för terrorister. Båda motiveringarna har tydliga realistiska drag. Bush 

konstaterar vid flera tillfällen att Irak utgör ett hot mot USA:s säkerhet. Han förstärker det 

genom att poängtera att det är det amerikanska folket som utsätts för hotet. Hotet mot 

säkerheten är en av de viktigaste förklaringarna enligt realismen till varför stater krigar.
98
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Bush konstaterar också att det är Saddam Husseins tidigare handlande och brott som ligger till 

grund för bedömandet. Bush refererar även till terrorattentaten mot New York och 

Washington DC den 11 september 2001, och menar att om terrorister kunde orska så mycket 

skada med fyra flygplan tänker han inte vänta och se vad de kan göra med 

massförstörelsevapen.
99

  

Detta är något som kopplas till säkerhetsdilemmat som i realismen beskrivs som ytterligare en 

anledning till varför stater krigar, nämligen att man inte vågar låta en motståndare rusta upp, 

eller skaffa sig ett fördelaktigt läge.
100

 Enligt realismen och säkerhetsdilemmat måste det inte 

finnas ett direkt hot mot en stat, utan det är risken för att ett hot uppstår som gör att man väljer 

att anfalla. Det vill säga att man slår preventivt
101

 vilket är exakt det Bush säger i citatet ovan 

och som är helt i linje med NSS.  

Vid det tal som George W Bush höll 17 mars 2003, tre dagar innan invasionen började. Blev 

Bush ännu mer tydlig i sina påståenden. Bush poängterar att Irak har ett djupt hat mot USA 

samt att Iraks regim har hjälpt, tränat och skyddat terrorister, bland annat terrorister från al-

Qaida:  

“The regime has a history of reckless aggression in the Middle East. It has a deep hatred of 

America and our friends and it has aided, trained and harbored terrorists, including 

operatives of Al Qaeda. The danger is clear: Using chemical, biological or, one day, nuclear 

weapons obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and 

kill thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other.”
102

 

I detta citat framhäver Bush ytterligt en gång att det inte är det direkta hotet Bush är rädd för, 

utan det är det hot som massförstörelsevapen från Irak en dag kan utgöra.  Enligt NSS är det 

bästa sätter att handla preventivt mot ett sådant hot, vilket jag redogjort för i avsnitt 3.2.3. Att 

handla i enlighet med NSS, kan också också kopplas till säkerhetsdilemmat som är så centralt 

inom realismen.
103

 Men realismen kan inte vara den enda förklaringsmodellen varför Bush 

lyfter fram just terrorism i sin motivering.   
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Att Saddam Hussein sponsrade och skyddade terrorister var något som George W Bush lyfte 

fram som ett argument redan den 12 september 2002 när han talade inför FN:s 

generalförsamling. Bush menade att Irak brutit mot resolution 1373 (2001) genom att 

medvetet skydda och stötta terrorister.
104

  

President Bush betonade i mars 2003 än en gång att Irak har brutit mot de resolutioner som 

säkerhetsrådet har fattat. Han hänvisar till resolution 1441: “On November 8th, the Security 

Council unanimously passed Resolution 1441, finding Iraq in material breach of its 

obligations and vowing serious consequences if Iraq did not fully and immediately 

disarm.”
105

 President Bush menar att säkerhetsrådet då var överens om att Saddam Hussein 

hade fått en sista chans att samarbeta, men att Hussein trots det har fortsatt att bryta mot 

resolutionerna.  

Bush betonade vidare i talet att FN:s säkerhetsråd hade konstaterat, vilket jag presenterar i 

4.2, att Irak åter brutit mot FN:s resolutioner, men att FN inte agerar.  

Bush lyfter fram att USA har jobbat med FN och FN:s säkerhetsråd i över 12 år för att nå en 

fredlig lösning på konflikten. Han konstaterar vidare i talet att USA, Bush och hans 

administration tror på FN och dess system, och konstaterar att FN grundades för att 

konfrontera och stoppa aggressiva diktatorer så tidigt som möjligt. Men han hävdar att FN, 

och FN:s säkerhetsråd har misslyckats. Att Bush förklarar att han tror på FN:s system och på 

FN är i sig inte i linje med realismens tankar, då realismen växte sig stark som en reaktion 

mot och en avsaknad av tro på att internationella organisationer som aktörer skulle kunna lösa 

konflikter på den internationella arenan.
106

 Att Bushadministrationen hävdar att de tror på FN 

och dess system borde vara tämligen överstämmande med verkligheten, men enligt realismen 

kan inte den nationella säkerheten förlitas till någon annan stat eller organisation.
107

  

Bush menar att misslyckandet i FN:s säkerhetsråd beror på att enskilda medlemsländer i 

säkerhetsrådet inte vill agera. Så istället, i syfte att upprätthålla sin egen nationella säkerhet 

kommer därför USA själva att agera.
108
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”The United States of America has the sovereign authority to use force in assuring its own 

national security […] The United Nations Security Council has not lived up to its 

responsibilities, so we will rise to ours.”
109

 

I det här citatet återfinns igen en tydlig koppling till ett av realismens mest centrala begrepp, 

den nationella säkerheten. Bush betonar att USA har all rätt till att med våld upprätthålla sin 

nationella säkerhet. Realismen menar att våld är ett av de vanligaste sätten för att säkerställa 

den nationella säkerheten, trots att det innebär att man hotar eller utsätter någon annan stat för 

kränkning av deras nationella säkerhet. 
110

  

Det är intressant att Bush i citatet använder ordet ”assuring”, det vill säga säkerställa. 

Säkerställa i den här kontexten tolkar jag tyder på att Bush menar att USA måste handla 

preventivt för att hindra att ett hot uppstår. Detta är helt i linje med NSS kapitel IV, det vill 

säga hur Bushadministrationen avser att möta hot från massförstörelsevapen (se ovan 

3.2.3)
111

, samt också förenligt med realismens syn på att vikten av att säkerställa säkerhet.  

President Bush konstaterar vidare i talet att hotet mot USA och hela världen från terrorister är 

stort, och konstaterar samtidigt att det kommer att förminskas om man lyckas avväpna 

Saddam Hussein. “The terrorist threat to America and the world will be diminished the 

moment that Saddam Hussein is disarmed.”
112

 

4.2.3 Sammanfattning  

 

Min första frågeställning var: Hur motiverade USA och Bushadministrationen invasionen av 

Irak 2003? De argument som läggs fram är alltså sammanfattningsvis följande: 

FN-argumentet: 

Säkerhetsrådet har genom resolution 1441 (2002) aktualiserat resolution 687 (1991) som 

vapenstilleståndet från första Gulfkriget vilade på. Då Irak fortsätter att bryta (material 

breach) mot resolution 1441, och således även mot resolution 687 så anses vapenstilleståndet 

enligt resolution 687 vara brutet och därför är användandet av våld för att återupprätta fred 
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och säkerhet åter aktualiserat. USA menar även att meningen ”få allvarliga följder”, som 

förekommer i resolution 1441 syftar till militära åtgärder. 

Självförsvarsargumentet: 

President Bush menar att Irak brutit mot resolution 1373 (2001) genom att medvetet skydda, 

hjälpa och utbilda terrorister. President Bush hävdade sig också sig veta att Saddam Hussein 

har för avsikt att en dag utrusta dessa terrorister med massförstörelsevapen eller använda dem 

själv. I och med att Irak har massförstörelsevapen och hjälper terrorister utgör Irak och dess 

terrorister ett hot mot USA. Därför har USA rätt att handla i självförsvar. I det här fallet syftar 

självförsvar på preventivt självförsvar mot internationell terrorism.  

4.3 Hur förhåller sig invasionen av Irak 2003 till FN-stadgan och 

anslutande resolutioner som folkrättsliga dokument? 

 

Jag analysera nedan hur de två huvudmotiveringar som Bushadministrationen anförde för 

invasionen av Irak förhåller sig till FN och FN-stadgan. Diskussionen följer de två 

argumenten som presenterades i föregående avsnitt, nämligen FN-argumentet och 

självförsvarsargumentet.  

4.3.1 FN-argumentet  

 

Som jag visat ovan bygger USA:s ena motivering på att Irak brutit mot tidigare resolutioner. 

Deras resonemang vilar helt på Kapitel VII i FN-stadgan, och framförallt på kapitlets 

inledande artikel 39 nämligen att säkerhetsrådet kan fatta ett beslut om militära åtgärder för 

att återställa fred och säkerhet i ett område. I fallet Irak 2003 fanns inget sådant beslut fattat. 

Bushadministrationen hävdade dock att ett sådant beslut inte behövde fattas, då det redan fans 

genom resolution 687 (1991).  

Bushadministrationen använder sig ofta av uttrycket ”material breach”. Eftersom Irak begår 

ett material breach så träder resolution 687 åter i kraft. Men uttrycket material breach 

återfinns inte i varken resolution 678 eller reolution 687 som USA hänvisar till. Det uttrycket 

återfinns för första gången i resolution 707 (1991) som fördömer Iraks bristande samarbete 
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med vapeninspektörerna.
113

 Bring menar att just uttrycket material breach har en speciell 

folkrättslig innebörd i det här fallet. Han menar att om Irak skulle begå ett material breach, så 

skulle delar av de ingångna förutsättningarna som innefattas i ett avtal eller resolution 

suspenderas.
114

 USA menar i det här fallet att det skulle kunna handla om resolutionen om 

vapenstillestånd (se avsnitt 4.1).  

Det råder inget tvivel om att Irak bröt mot resolution 687, vilket har fastslagits av FN:s 

säkerhetsråd genom en mängd senare resolutioner. På den punkten är George W Bush och 

FN:s säkerhetsråd överens. Det råder heller inget tvivel om att resolution 678, det vill säga 

den resolutionen som gav FN:s medlemsländer rätt att använda vapenmakt mot Irak från 

första början, kan ”återupplivas”. Detta är något som bekräftas i och med resolution 

1441(2002)  där säkerhetsrådet skrivet, och citerar då en äldre resolution:  

 

”The Security Council […]Recalling that its resolution 678 (1990) authorized Member States 

to use all necessary means to uphold and implement its resolution 660 (1990) of 2 August 

1990 and all relevant resolutions subsequent to resolution 660 (1990) and to restore 

international peace and security in the area”
115

  

 

Med utgångspunkt i resolution 1441 menar jag att Bushadministrationen bör ha rätt i att bland 

annat resolution 678 åter är i kraft, och att USA:s motivering i så fall skulle vara i linje med 

FN-stadgan.  I resolution 678 används termen ”all necessary means” av säkerhetsrådet då de 

gav tillåtelse att använda våld för att driva ut Irak ur Kuwait. Den termen menar bland andra 

Bring, Broström, Aggestam och många andra folkrättsforskare vara FN:s uttryck för 

godkännande av militärt våld.
116

 Detta är något Bushadministrationen var medvetna om då de 

använde just den termen i det förslag för en ny resolution som skulle godkänna militärt våld 

mot Irak, och som de skulle lägga fram tillsammas med Storbritannien 2003, men som aldrig 

lades fram.
117

 

Med det som utgångspunkt är det intressant att se vilket språk som användes i resolution 1441 

för att utrycka vad Irak kan råka ut för om de inte följer resolutionen. Där framgår det att: 
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”The Security Council[…]Recalls, in that context, that the Council has repeatedly warned 

Iraq that it will face serious consequences as a result of its continued violations of its 

obligations.”
118

  

 

Att säkerhetsrådet valde att använda ”serious consequences”, det vill säga allvarliga 

konsekvenser, och inte använda uttrycket ”all necessary means”,  menar bland annat Bring 

tyder på att säkerhetsrådet inte var överens om att en överträdelse av resolution 1441 från 

Iraks sida automatiskt skulle leda till att våldsanvändande mot Irak var tillåtet.
119

 Å andra 

sidan menar USA och Bushadministrationen i sin argumentation att någon ny resolution inte 

behövdes då resolution 678 var återkallad av säkerhetsrådet. Aggestam menar att den 

argumentationen vann föga medhåll i FN, vilket även visar sig i de ordval som används i 

resolution 1441.
120

 Att argumentet om att en ny resolution inte skulle behövas, inte vann 

starkt medhåll bör inte varit så överraskande, då USA och Storbritannien redan 1998 försökte 

motivera en militär insats i Irak med samma typ av argumentation, men även då möttes av 

bristfälligt stöd i FN:s säkerhetsråd.
121

 

Många folkrättsjurister och statsvetare som diskuterar resolutionerna och FN-stadgan, bland 

annat Glen Rangwala
122

 menar att det inte spelar någon direkt avgörande roll om Irak begår 

material breaches. Det är inte det som är avgörande för att våldsanvändande ska bli tillåtet. 

För att våldsanvändande ska bli tillåtet krävs det att säkerhetsrådet uttryckligen häver 

resolutionen om eldupphöret eller uttryckligen fattar beslut om att väpnat våld ska 

användas.
123

 

Andra folkrättsjurister menar att man genom FN-stadgans artikel 24(1) kan legitimera att 

USA handlade som de gjorde, och att det var i enlighet med FN-stadgan. Formuleringen i 

artikel 24(1) tyder på att medlemsländerna enbart överlämnat huvudansvaret för 

upprätthållandet av den internationella freden och säkerheten till säkerhetsrådet. I och med det 

har den enskilda staten eller regionala och- internationella organisationer kvar ett restansvar 
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för säkerheten. Detta skulle de då kunna hävda om säkerhetsrådet inte levde upp till sina 

förpliktelser enligt FN-stadgan.
124

  

Detta är den tolkningen som Bushadministrationen hävdar då Bush bara dagar före invasionen 

av Irak uttryckligen säger att FN:s säkerhetsråd inte levt upp till sina förpliktelser, utan att 

USA nu måste ta eget ansvar (se ovan kap.4.2). Den tolkningen ligger i linje med NSS, och 

realismens brist på tilltro till internationella organisationer, men även brist på att förlita sig på 

andra än sig själva för sin nationella säkerhet.
125

  

Detta resonemang är dock beroende av att man tolkar ”huvudansvar” så att det innebär ”del av 

ansvar”. Aggestam menar att det likväl kan betyda ”avgörande” eller ”yttersta” och att det då 

betyder att säkerhetsrådet besitter beslutanderätt, det vill säga att ingen får använda sig av 

våld utan att ha fått det sanktionerat av säkerhetsrådet.
126

  

Aggestams tolkning finner stöd i FN-stadgans grundläggande våldsförbud som jag redogör för 

i avsnitt 3.3.5. Vidare finner man stöd för Aggestams tolkning i artikel 53(1) som ordagrant 

förbjuder att regionala organisationer använder våld eller hot om våld eller andra 

tvångsåtgärder mot någon. Undantaget här är självförsvar.
127

 Till stöd finns även ett beslut 

fattat av den internationella domstolen 1962 då generalförsamlingen krävde prövning av 

fördelningen av ansvaret vad gäller den internationella freden och säkerheten. 
128

 

Domstolen slog då fast att generalförsamlingen har rätt att ”befatta sig” med den 

internationella freden och säkerheten. Men när det gäller kapitel VII i FN-stadgan och 

beslutanderätten om tvångsåtgärder och användandet av våld, så har säkerhetsrådet exklusiv 

rätt. Detta talar för att tolka ”huvudansvar” som en fördelning mellan FN:s säkerhetsråd och 

FN:s generalförsamling, och inte mellan FN och medlemsstaterna. 

Säkerhetsrådet var 2002, när de röstade genom resolution 1441, eniga om att termen 

”allvarliga konsekvenser” inte var en varning som direkt skulle övergå till en militär insats om 

Hans Blix och hans vapeninspektörer skulle komma fram till att Irak fortfarande begick 

”material breach”. Bring menar att permanenta medlemmar så som Ryssland, Frankrike och 

Kina var av den uppfattningen att en helt ny resolution var tvungen att skapas för att en militär 
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insats skulle vara legitim, och att de inte var beredda på att påbörja militära påtryckningar mot 

Irak.
129

  

I resolution 1441 står det nämligen:  

 

“The Securety Council[…][d]ecides that false statements or omissions in the declarations 

submitted by Iraq pursuant to this resolution and failure by Iraq at any time to comply with, 

and cooperate fully in the implementation of, this resolution shall constitute a further material 

breach of Iraq’s obligations and will be reported to the Council for assessment in accordance 

with paragraphs 11 and 12 below;”
130

  

Detta innebär att så fort Irak inte sammarbetar fullt ut med FN:s vapeninspektörer så vill FN:s 

säkerhetsråd få reda på detta så de kan göra en ny bedömning och fatta ett nytt beslut om det 

så behövs. 

4.3.2 Självförsvarsargumentet  

 

Som jag redogjort för ovan så har varje enskild stat rätten att agera enskilt eller kollektivt i 

självförsvar för att upprätthålla sin egen säkerhet. Gränserna och innebörden av denna rätt är 

vida omdiskuterad av folkrättsforskare. 
131

  

Det som ligger till grund för den diskussionen är bland annat termen ”den naturliga rätten” 

som återfinns i FN-stadgan. Bland annat Bring menar att detta brukar tolkas som att 

självförsvarsrätten innehåller en viss del av sedvana och praxis.
132

 Detta är något man kan 

finna stöd för i FN-stadgans artikel 51, då den inte innehåller någonting som reglerar 

användandet av självförsvar. Bring menar därför att praxis är att man tillämpar självförsvar 

enligt kraven på proportionalitet.
133

 I boken (O)rättfärdiga krig presenteras en samling 

svenska och utländska forskares olika syn på krig och självförsvar. De framhäver bitvis olika 

syn på vad som kan ses som ett rättfärdigt krig, men alla är tämligen överens om att 

”självförsvar” är något som är baserat på proportionalitetsprincipen.
134
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Den traditionella tolkningen av självförsvar utifrån FN-stadgans artikel 51 har varit mycket 

tydlig menar Bring. Där framgår det klart och tydligt att ett väpnat angrepp måste föreligga. 

Det vill säga att ett väpnat angrepp mot stat A måste vara genomfört av stat B innan stat A får 

hävda självförsvar.
135

 Och i den bemärkelsen skulle USA:s argument att de handlade i 

självförsvar över huvud taget inte vara förenligt med FN-stadgan. 

Men, sedan terrorattentaten mot New York och Washington ägde rum i september 2001 har 

den tolkningen bitvis ändrats. FN:s säkerhetsråd gjorde bedömningen att det rörde sig om ett 

”storskaligt terrorangrepp” och gav därför USA rätten genom resolution 1373 (2001) att 

använda militära medel för att försvara sig mot terrorister, och stater som samarbetar med 

terrornätverk.
136

 Det var med den rätten som motivering som USA gick in i Afghanistan 2001, 

vilket de fick världssamfundets stöd för. 

I och med det har det bildats ett slags prejudikat i världssamfundet för att försvara sig mot 

internationell terrorism menar Bring. Hur, och på vilket sätt är dock fortfarande 

omdiskuterat.
137

 Bring menar dock att det är tydligt att tydliga bevis måste föreligga innan 

man åberopar självförsvar.
138

 Som jag redogjort för ovan menade George W Bush bland annat 

att Irak brutit mot resolution 1373 genom sina förbindelser med al-Qaida och därför skulle 

USA kunna legitimera en invasion av Irak med självförsvar. 

Jag kan i det resonemanget se tendenser från NSS, och realismen där USA känner sig 

tvingade att agera preventivt för att ett hot mot USA inte skulle uppstå. 

Men att påståendet om självförsvar i FN-stadgans traditionella tolkning skulle ha belägg 

saknar folkrättslig grund menar jag, då inget väpnat angrepp förelåg. Å andra sidan, för att 

Brings resonemang, som talar för självförsvar mot terrorism skulle vara aktuellt, krävs en 

tydlig bevisning som tydliggör kopplingen mellan terroristen och staten i sig (som skedde i 

fallet Afghanistan 2001).   

Efter terrorattentaten mot USA 2001 inledde CIA ett arbete för att fastställa vem som låg 

bakom attentaten. I samband med det menar CIA:s förra generaldirektör James Woolsey att 

CIA kom över information om att ett löfte mellan Irak och al-Qaida om utbildning och 

upprättande av ett förband bestående av elitsoldater från al-Qaida och Irakisk personal skulle 
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upprättas. Den informationen skulle ha överlämnats till CIA i London av den irakiska 

motståndsrörelsen strax efter terrorattentaten mot USA 2001.
139

 

Huruvida det stämmer har jag ingen möjlighet att utreda eller kommentera, men Woolsey fick 

medhåll från Bushadministrationens försvarsminister Donald Rumsfeld som enligt författaren 

Milan Rai var fast besluten om att hitta ett motiv för att anfalla Irak. Trots en mängd försök av 

CIA att hitta bevis mellan terrorattentaten 2001 utförda av al-Qaida och Irak, så redovisades 

aldrig några tydliga bevis.
140

   

I och med avsaknaden av tydlig bevisning mellan Irak och al-Qaida menar Bring och 

Broström att det var omöjligt för USA att använda prejudikatet från sin invasion av 

Afghanistan och resolution 1373 för att motivera en invasion av Irak. 
141

  

Bush hävdade också (som jag redogjort för i avsnitt 4.2) att USA har rätt till självförsvar på 

grund av att Irak innehar massförstörelsevapen. Men då något väpnat angrepp inte föreligger, 

kan det inte röra sig om traditionellt självförsvar. I NSS (kapitel 3.2 ovan) nämns vid flertalet 

tillfällen att USA och Bushadministrationen måste handla ”preventivt” för att undanröja hot, 

det vill säga att det handlar om ett ”preventivt självförsvar”. Att agera preventivt för att 

säkerställa den nationella säkerheten är visserligen, som jag visat ovan (kapitel 2), helt i linje 

med realismen och dess teori om säkerhet och makt, men inte fullt lika förenlig med FN-

stadgan.  

Bring menar att majoriteten av FN:s medlemsländer har valt att inte tolka FN-stadgans artikel 

51 på ett sådant sätt att den medger möjligheten agera genom preventivt självförsvar.
142

 

Aggestam menar att många amerikanska folkrättsjurister även de svängde i frågan efter att 

NSS släpptes. De menade då att om man tillåter en stat att handla preventivt kommer det att 

leda till en farligare värld.
143

  

Realismens syn på säkerhet riskerar som visat ovan ofta att leda till ett säkerhetsdilemma. Det 

vill säga att det är bättre att handla preventivt innan ett tydligt hot uppstår än att avvakta och 

se.  
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Att många amerikanska folkrättsjurister ändrade uppfattning hindrade inte Bush från att hävda 

rätten till självförsvar, vilket innebär preventivt självförsvar eftersom det inte förelåg ett 

väpnat angrepp. I FN-stadgans bemärkelse är det svårt att hitta stöd för detta. Det är lättare att 

hitta stöd mot det. USA bryter i stort sett mot var och en av de principer de är ålagda att följa 

enligt FDR och är där med mot FN-stadgan som presenterat i 3.3.3 ovan.  

USA bryter mot FDR första och andra  princip, att avhålla sig från att använda våld eller hot 

om våld i sina mellanstatliga relationer, det vill säga FN-stadgans artikel 2(4). I och med det 

bryter USA även mot FDR tredje och femte princip, non-interventionsprincipen, och i och 

med det även mot FN-stadgans artikel 2(4) och  2(7) som behandlar att någon blandar sig i en 

annan stats inre angelägenheter utan godkännande av FN:s säkerhetsråd, vilket i det här fallet 

inte förelåg.  

Eftersom att det inte förelåg något beslut i FN:s säkerhetsråd bryter de även mot FN-stadgans 

artikel 2(1), nämligen att alla stater är suveränt likställda (suveränitetsprincipen), det vill säga 

FDR sjätte princip. 

Som jag här visat är preventivt självförsvar inte förenligt med FN-stadgan. Detta 

åskådliggjorde jag även genom FDR. Ändå öppnar både Bring, Aggestam, andra svenska 

folkrättsjurister och inte minst många amerikanska folkrättsjurister för att preventivt 

självförsvar ändå kan komma att rymmas inom artikel 51 i framtiden.
144

 Motiveringen är då 

för att möta de hot som uppkommer i framtiden. Detta är något som även Rasmussen belyser 

tydligt i sin bok The Risk Society at War.
145

  

Risken med preventivt självförsvar som fenomen var något FN:s dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan talade om inför FN:s generalförsamling 23 september 2003. 

Han uttryckte sin oro över att ”vissa” stater gör avsteg från FN-stadgan och agerar mot hot 

som de upplever som allvarliga. Annan uttrycker att FN har fyllt sin funktion i över 50 år, och 

utrycker stark oro över att vissa länder inte längre är villiga att lita på FN som organisation.
146

 

Men i frågan om huruvida USA:s motivering av att hävda självförsvarsrätten för att legitimera 

sin invasion av Irak 2003 så har jag kommit fram till att invasionen inte är förenlig med FN-

stadgan. Detta är något som FN:s generalsekreterare Kofi Annan bekräftar ordagrant vid en 
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intervju med den brittiska nyhetsbyrån BBC den 16 september 2004 närmare ett och ett halvt 

år efter det att USA och dess allierade invaderat Irak. Vid frågan på om USA:s och dess 

allierades invasion av Irak 2003 var olaglig, svarade han: 

" Yes, if you wish. I have indicated it was not in conformity with the UN charter. From our 

point of view and from the charter point of view it was illegal."
147

 

 

4.3.3 sammanfattnig 

Min andra frågeställning kan alltså mot bakgrund av FN-argumentet och 

självförsvarsargumentet besvararas med att USA bröt mot FN-stadgan och de folkrättsliga 

principerna då det invaderade Irak utan stöd av FN:s säkerhetsråd. 

 

5. Sammanfattande slutsatser 

 

Som jag visat ovan är den generella uppfattningen hos både FN och många forskare att USA 

och dess allierades invasion av Irak inte var förenlig med FN:s stadga. De saknade en 

resolution från säkerhetsrådet, och de uppfyllde inte kraven för att åberopa självförsvarsrätt. 

Vad kan det då ha varit som gjorde att USA ändå valde att Invadera Irak?  

De motiveringarna som presidenten och Bushadministrationen gav ger klart uttryck för 

realismens grundtankar om makt och säkerhet. Detta är något jag visat i såväl kapitel 3 som 

kapitel 4. 

NSS presenteras i uppsatsen som ett dokument som visar på den utrikes och- säkerhetspolitik 

som Bushadministrationen förde och visar på att USA:s agerande vad gällande Irak 2003 inte 

bara var tillfälligt och enskild händelse, utan att USA agerade på ett sätt som överensstämmer 

med satta motiv och riktlinjer.  

Bushadministrationen deklarerar i NSS att: “The United States possesses unprecedented-and 

unequaled-strength and influence in the world.”
148

 USA uppfattar sig som den starkaste och 
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mest inflytelserika landet i världen. Detta är en position som enligt den realistiska teorin om 

”makt” är eftersträvansvärd. Vidare deklarerar Bushadministrationen att riktlinjerna som 

presenteras i NSS baserade på den amerikanska nationella säkerheten, och kommer att speglar 

en sammaställning av USA:s värderingar, och de nationella intressena.
149

 Realismen menar att 

det alltid är det nationella intresset som står i centrum, och att det är det nationella intresset 

som präglar utrikespolitiken.  

NSS visar dock inte enbart på tydlig realism. Bushadministrationen framhäver gång på gång 

behovet av allierade, vilket enligt realismen inte skulle finnas. Realismen menar att ingen stat 

kan förlita sig på en annan, utan att den enskilda staten själv måste ha förmågan att i alla lägen 

själv hävda sig.  

Så huruvida USA invasion av Irak 2003 var förenlig FN-stadgan eller inte är fortfarande 

omdiskuterat. Men om FN-stadgan ska tolkas som den var tänkt från början, och om 

resolutionernas innebörd ska tolkas som de var tänkta, så var invasionen inte förenligt med 

FN:s stadga. Ytterligare en sak, och kanske den mest avgörande är att flera av länderna med 

veto-rätt i säkerhetsrådet var emot en invasion, och de förvarnade att de inte var beredda att gå 

med på en sådan handling. De ville istället ge inspektörerna mer tid.  

5.1 Fortsatt forskning 

 

Då min frågeställning var riktad mot FN-stadgan och dess anknytande dokument utelämnades 

en hel del aspekter vad gäller sedvanerätt med mera. Huruvida USA:s invasion var förenlig 

med FN-stadgan tycks FN och det internationella samfundet vara tämligen överens om, men 

hur ses det på de folkrättsliga och sedvana grundade aspekterna för jus ad bellum tillexempel? 

Vidare skulle det vara intressant att applicera teorin om humanitära interventioner, vilket 

Bushadministrationen bland andra använde för att motivera ockupationen. Skulle det vara 

möjligt för USA att motivera en invasion av Irak 2003 med hjälp av Responsibility to Protect 

(R2P)?   

För att fullt redogöra för hur USA och Bushadministrationen motiveringar  till invasionen av 

Irak förhåller sig till verkligheten vad gäller bevisningens krävs betydligt mer tid och 

utrymme. Intressant i den aspekten skulle vara att bearbeta den ”fakta” som Collin Powell  
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presenterade inför FN:s generalförsamling  innan invasionen och som visade på ”tydliga” 

överträdelser av säkerhetsrådets resolutioner från Iraks sida. Intressant skulle också vara att 

utreda vad Irak faktiskt gjorde med sitt massförstörelsevapenprogram.  
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