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”Trettio års motstånd mot terrorismen har lärt oss att den största risken 

för att terroristerna skall vinna, uppstår när demokratin förråder sitt eget 

väsen, när staterna begränsar de medborgerliga fri- och rättigheterna, 

ifrågasätter de legala garantierna eller företar sig preventiva militära 

operationer. Detta är vad mitt folk har lärt sig: det är med legaliteten, 

demokratin och politiken som vi är som starkast, och de som svagast. 

 Terrorismen kan inte rättfärdigas, ej heller pesten. Men för att kunna 

bekämpa den rationellt måste man känna till dess rötter …”

”Ondskans draksådd kan inte slå rot om den faller på rättvisans, 

 välfärdens, frihetens och hoppets klippa. Men den kan slå rot i 

orättvisans, fattigdomens, förnedringens och hopplöshetens mylla.”

Premiärmininister José Luis Rodriguez Zapatero, i FN:s general-
församling, 21 september 2004

Draksåddens år.pocket.indd   4Draksåddens år.pocket.indd   4 09-12-09   09.47.3509-12-09   09.47.35



Innehåll

Förord  inte bara irak   7

Kapitel 1  från hoppets vår till förtvivlans 
vinter   9

Kapitel 2  vägen till fn   35

Kapitel 3  i förenta nationerna   38

Kapitel 4  slaget om irak i fn   46

Kapitel 5  blev vi lurade av bush?   104

Kapitel 6  presidentval och krig i mitt amerikanska 
klassrum   117

Kapitel 7  draksådden efter den 11 september och 
irakkriget   126

Kapitel 8 sverige och irak   166

Kapitel 9 sverige och afghanistan   179

Kapitel 10 tiden efter bush och irak   188

epilog   225

bilaga   245

noter   248

register   252
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Förord

· INTE BARA IRAK ·

Men leende spejade Fridolin

mellan lackviol och balsamin:

”Hvad bry vi oss om tsaren?

Se staren, se staren!”

Kumpanen Laxander ställde sin fråga till Fridolin i Erik Axel Karl-
feldts dikt Flora och Bellona från 1918. Då gällde det den bolsjevikiska 
revolutionen och Nikolaj II. Tsaren, ”Rysslands beskedlige far”, satt 
”i kärt förvar” i dikten. Samma år avrättades hela tsarfamiljen. Karl-
feldts fråga är klassisk; den manade till engagemang i kristid för 90 år 
sedan. Idag är frågan Vad bryr vi oss om Irak? Läget i Mellanöstern re-
ser krav på tydliga ställningstaganden och nya strategier för att för-
hindra att draksådden från den 11 september och krigets Irak sprids 
bortom all politisk och geografi sk kontroll.

Detta är ett personligt vittnesbörd och ett tidsdokument från början av 
det nya årtusendet, då terroristattackerna i USA och den amerikanska 
reaktionen fi ck grava och ännu svåröverskådliga konsekvenser för FN, 
och därmed för oss alla, i vår alltmer sammanfl ätade värld. Här ges för 
första gången en ingående redovisning av diskussionerna i New York 
inom EU-ambassadörernas krets, där den skarpa debatten mellan krigs-
förespråkare och krigsmotståndare utspelades i allt intensivare tempo 
från sensommaren 2002 fram till invasionen i mars 2003. Skildringen 
bygger på mina egna minnesbilder och anteckningar av det dramatiska 
händelseförloppet.
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Jag återger också huvuddragen av min slutrapport till utrikesminis-
tern i augusti 2004. Rapporten, Fyra år som skakade världen, hemlig-
stämplades men delgavs riksdagens utrikesutskott.

Hur Sverige och EU reagerade på detta skifte i världspolitiken har 
jag velat spegla och kommentera, både som aktör inom FN och EU, 
och som gästprofessor och ”världsmedborgare” under min vistelse i 
USA under de fem kritiska åren 2000–2005. Min avsikt har varit att ge 
en inblick från FN-högkvarteret om storpolitikens villkor och en upp-
fattning om vad Sverige, dess regering och förtroendevalda hade för 
informationer till sitt förfogande före och under Irakkriget och hur de 
hanterade denna svåra utrikespolitiska kris. Vi är nu inne på det sjätte 
året av krig i Irak och det sjunde i Afghanistan. Bägge länderna upp-
levde sina mest våldsamma år under 2007. Att Bushadministrationen 
begick grava misstag, både när det gällde att reagera på händelserna 
den 11 september och när den bröt mot FN:s våldsförbud med sin at-
tack mot Irak, har framgått med brutal och tragisk tydlighet.

USA:s attack mot Irak den 20 mars 2003 fi ck en rasande Kofi  Annan 
att överväga att avgå1. Varken USA eller världen blev säkrare med 
Washingtons politik. Talibanerna är tillbaka i Afghanistan samtidigt 
som fl ödet av landets tunga drogproduktion kraftigt ökar och sprids 
över klotet. Terroristattacker fortsätter på olika håll i världen. Mellan-
östern vilar alltjämt på otrygg grund, och viktiga länder som Pakistan 
tycks befi nna sig i tilltagande instabilitet. Samtidigt tycks den västliga 
hegemonins epok i världen gå mot sitt slut. USA är inte lika starkt som 
tidigare, Ryssland inte lika svagt som under Jeltsin, och få trodde att 
Kinas ekonomi skulle kunna fortsätta att växa så det knakar.

Hur vi ställer oss och reagerar i denna tid, som individer och nation, 
som medlem av EU och FN, är därför viktigt. Det kan få betydelse 
inte bara för dagens Irak och för framtida situationer av liknande slag, 
utan också för oss själva. Irakkriget handlar med andra ord inte bara 
om Irak.

Därför hoppas jag på en fördjupad diskussion om vårt eget agerande 
i Irak och om Sveriges politik gentemot den nya tidens utmaningar.
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Kapitel 1

· FRÅN HOPPETS VÅR

TILL FÖRTVIVLANS VINTER ·

Det var den allra bästa av tider, och det var den allra 

värsta. Det var visdomens tid, det var oförnuftets tid. 

Det var både trons och vantrons epok. Det var ljusets 

årstid och det var mörkrets årstid, hoppets vår och 

förtvivlans vinter. Allt låg framför oss, och intet låg 

framför oss.

charles dickens

Det var under denna vinjett som jag, efter fyra år i FN, skrev min slut-
rapport till utrikesminister Laila Freivalds, den 28 augusti 2004. Så här 
började rapporten:

Charles Dickens berömda inledning till Två städer speglade stäm-

ningarna efter den franska revolutionen och dess följdverkningar för 

Europa. Men Dickens karakteristik passar också in på de första fyra 

åren av det nya millenniet och den tid som jag hade förmånen att 

vara Sveriges FN-ambassadör.

i ljusets tecken
När väl datorerna säkrats mot den imaginära millenniebuggen såg 
2000-talet ut att börja bra för FN och världen. Det inleddes i ljusets 
tecken i New York, i september detta år, med Kofi  Annans lägesrap-
port om världens tillstånd inför den största samlingen av politiska leda-
re någonsin. 146 presidenter, premiärministrar och kungar omgavs av 
8 000 delegater och bevakades av 5 500 ackrediterade journalister.
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Vid president Clintons mottagning för delegaterna på Metropoli-
tan Museum fi ck Göran Persson och jag en illustration av den tidens 
maktbalans mellan USA och Ryssland. Gästerna fi ck ställa sig i en 
 gigantisk kö för att kunna hälsa på värden som stod inne i lobbyn. 
Till vår förvåning fann vi strax bakom oss en allvarlig Vladimir Putin. 
Göran Persson och jag var överens om att vi knappast skulle ha fått 
uppleva motsatsen: en Bill Clinton, på väg in i Kreml, köandes med 
alla oss andra.

Deltagarna i Millenniekonferensen fördelades i olika arbetsgrupper, 
vilket säkert var en nyhet för de fl esta av dignitärerna. Sveriges stats-
minister hamnade i en grupp som leddes av Venezuelas nye regerings-
chef, Hugo Chavez. I plenarmötet senare överraskade Chavez vän  Fidel 
Castro ledamöterna genom att lägga sin röda näsduk över den bords-
lampa som signalerade rött när talarna drog över de stipulerade fem 
minuterna. Castro inte bara höll sig inom tidsramen utan till och med 
underskred den, varpå han till de församlades applåder illmarigt tog 
tillbaka näsduken och dansade runt med den som den värsta folk-
dansare.

Viktigare var emellertid att toppmötet 2000 för första gången kun-
de enas i en bred samsyn om de globala utmaningarna. Mot bakgrund 
av en bister verklighet fokuserade Kofi  Annan på fattigdomsbekämp-
ning, rättvisa och solidaritet. I Afrika skördade aids årligen fyra gånger 
så många dödsoff er som kontinentens många väpnade konfl ikter. Hälf-
ten av världens befolkning försökte överleva på mindre än två dollar 
om dagen, medan en miljard endast hade en dollar. Trots allt tal om 
globaliseringens fördelar var människorna söder om Sahara lika fattiga 
nu som för tjugo år sedan.

FN-chefen ville inte bara ha verbalt stöd för sin plan. Kofi  Annan 
krävde att ledarna förpliktade sig att anta en gemensam strategi med 
konkreta delmål. Han skulle övervaka planens stegvisa genomförande 
och rapportera tillbaka till nästa generalförsamling, i september 2001. 
Utgångspunkten var att världens folk och nationer var sammanfl ätade 
som aldrig förr, ivad Eyvind Jonsson en gång kallade vårt samöde. 
Sammanfl ätade ekonomiskt och ekologiskt, socialt och politiskt. Inget 
land skulle på egen hand kunna ta itu med vad som krävdes utan inter-
nationellt samarbete.

Millenniemålen kan kallas den första internationella dagordningen 
för en global utveckling. Bland de åtta målen ingår att halvera den ex-
trema fattigdomen och spridningen av hiv/aids till år 2015, att säkra 
miljömässig hållbarhet (också till år 2015) och att främja jämställdhet 
och stärka kvinnors självbestämmande.
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brev till cia-chefen
CIA:s chef, George Tenet, publicerade kort därefter, i januari 2001, en 
liknande rapport, kallad Global Trends 2015. Vad som slår läsaren är hur 
FN med sina begränsade resurser och supermaktens samlade underrät-
telseorgan gjorde i stort sett samma omvärldsanalys. Jag hade läst CIA-
rapporten och Tenets inbjudan till läsarna att komma med kommen-
tarer. Jag tog honom på allvar och fattade pennan i mars samma år.

Jag inledde med att uttrycka förhoppningen att de amerikanska po-
litikerna inte skulle komma till samma slutsats som min förre schwei-
ziske kollega när han hade analyserat hotbilden mot sitt land: ”Schweiz 
är väl förberett på alla faror som inte kommer att förverkligas”. Men 
även européerna var dåliga på att förhindra konfl ikter, speciellt på Bal-
kan, underströk jag, ända sedan premiärminister Disraeli förgäves hade 
uttalat sin varning i överhuset 1878: ”Det fi nns inga ord för att beskriva 
de politiska intrigerna, de konstanta språktvisterna, den totala avsak-
naden av en anda av gemenskap, det hat som riktas mot alla raser, de 
konkurrerande religionernas hätskhet, avsaknaden av varje tillstym-
melse till kontrollmakt. Ingenting utom en armé med 50 000 av Euro-
pas bästa trupper skulle kunna skapa någonting liknande ordning i 
dessa områden”.

I dagens värld kan varken Europa eller USA fi nna varaktig säkerhet 
om orättvisor och nöd får fortsätta att plåga miljontals människor i 
den övriga världen. Då hjälper inte ens kärnvapen, fortsatte jag. Det 
hade också slagit mig att det fanns ett slags enighet mellan FN och 
CIA i analysen av de globala hotbilderna. Men varför kunde man då 
inte komma till några praktiska slutsatser av denna samsyn? Vi måste 
ju alla skörda frukterna av globaliseringen och bekämpa dess negativa 
konsekvenser. Påven hade rätt, menade jag: ”Om du vill ha fred, arbeta 
för rättvisa”. Och här är ett reformerat och eff ektivt FN en oersättlig 
och underutnyttjad partner, avslutade jag mitt brev till CIA-chefen.

Jag fi ck inget svar, och nu är George Tenet avpolleterad och medal-
jerad. Det visade sig att han inte förmådde använda sig av organisatio-
nens väldiga resurser för att ge rätt råd till sin president om vare sig 
hotet från al-Qaida eller konsekvenserna av ett Irakkrig.

sverige ordförandeland i eu
Det svenska ordförandeskapet i EU under våren 2001 blev en intensiv 
period som gav oss möjligheter att sätta agendan i fl era sammanhang. 
FN-delegationen presiderade över 674 samordningsmöten och höll 
81 EU-anföranden, av vilka 25 framfördes i säkerhetsrådet. Det var 
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framför allt samordning inom EU, men också möten med de olika 
geografi ska grupperna, tillresta utrikesministrar och andra regerings-
företrädare samt Kofi  Annan och hans sekretariat. För detta hade vår 
lilla FN-delegation förstärkts med fem från UD utsända personer. 
 Under handelsminister Leif Pagrotskys ordförandeskap i maj 2001 
 ska pades enighet inom EU för det s.k. Everything but arms-initiativet. 
Detta beviljade de 48 fattigaste länderna tull- och kvotfritt tillträde till 
EU-marknaderna för alla produkter utom vapen och ammunition. 
Den 28 juni ratifi cerade jag för Sveriges räkning Romstadgan, samma 
dag som Slobodan Milosevic fördes till Haagtribunalen. I oktober 2001 
tilldelades FN och generalsekreteraren Nobels fredspris.

dagbok från den 11 september
Al-Qaidas terroristattacker den 11 september 2001 förvandlade i ett 
slag ”hoppets vår till förtvivlans vinter”. För första gången i modern tid 
drabbades USA av ett utländskt angrepp, vilket ledde till en revolution 
i amerikansk politik under den nya Bushadministrationen. Därmed 
förändrades också förutsättningarna för FN:s dagordning. Jag blev 
vittne till de två tornens makabra kollaps. I min dagbok och i e-post-
brev skrev jag vad jag såg och upplevde då och de följande dagarna:

11/9:
Tisdagen den 11 september var jag på väg till HOMs-mötet när jag 

såg att ett våningsparti i ett av tornen i WTC brann. Bränder och 

brandkårens ylande sirener är inga ovanligheter på Manhattan, men 

jag ringde hem till Maud och bad henne kolla TV-nyheterna. Väl på 

mötet dröjde det inte länge förrän Levitte (franske ambassadören) 

fi ck en lapp om att det nu också brann i det andra tornet och att det 

inte kunde vara en tillfällighet. Mötet avbröts och alla skyndade sig 

till sina kontor for att kontakta hemmafronten och leda delegatio-

nens arbete. I mitt rum på 46:e våningen, med den strålande utsikten 

över FN vid East River och södra Manhattan, fl ockades personalen 

för att med egna ögon se dramat. Vi såg människor hoppa ut i för-

tvivlan. Och strax därefter föll tornen samman, ett efter ett. Snart 

kom reaktionerna: rop av fasa, gråt och ängsligt famlande efter nå-

gon att hålla i och om. Ingen förstod vad som höll på att hända. 

CNN:s och de lokala TV-bolagens helikoptrar började rapportera 

om det otänkbara: några hade avsiktligt kört in de stora passagerar-

planen mitt i veka livet på de två jättetornen. Tele fonerna till Stock-

holm var utslagna men e-posten fungerade, liksom några mobiltele-

foner för internt bruk på Manhattan.
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12/9:
I New York råder undantagstillstånd. Manhattan tycks delat i en 

nord-syddimension. I söder krigszonen, där tusentals dött, skadats 

och evakuerats, medan sirenerna från ambulanser och polisbilar 

ständigt påminner oss andra om illdådet och smärtan. I den norra 

delen hör vi sirenerna och känner den fräna lukten, men ruinerna 

och döden känns ändå som i ett annat land. Folk åker rollerblades 

och talar samtidigt i sina mobiltelefoner, hundarna vallas som van-

ligt i Central Park och restaurangerna verkar fulla. Men ändå: två 

gator upp från mitt residens på 64:e gatan har nationalgardet upp-

rättat högkvarter. Rikemanskvarteren på Upper East Side befolkas 

numera också av uniformsklädda militärer med rökskadade fordon. 

Utanför italienska konsulatet på Park Avenue sitter ett tjog strand-

satta turister med sitt pick och pack, utfl yttade från sina hotell som 

de inte har råd att bo kvar på. På gatorna ligger oanvända valsedlar 

från de inställda lokalvalen. I stället sitter på lyktstolpar och väggar 

vädjanden om blodgivning och efterlysningar på saknade anhöriga. 

Utanför FN poliser ända från South Miami Police och Los Angeles. 

Uppskärrade reportrar rapporterar i TV under braskande rubriker 

som Attack on America, America under Attack, America striking 

back, America at war, America fi ghts back, America on alert, 

America’s new war, America rebuilding. Livet går vidare: 320 födda 

igår. 80 000 arbetsplatser har gått förlorade i New York.

Själv var jag för gammal för att ge blod, blev jag informerad om. En 
svensk kvinna, som kom till blodcentralen, tillfrågades innan hennes 
blod skulle tappas, om hon hade haft sex med en neger.

13/9:
När den första chocken släppte efter terrorattackerna mot de två 

tornen, såg jag bilden av en annan katastrof framför mig. Två dagar 

före julaftonen 1988 ringde Jan Eliasson från UD med ett bud om en 

gemensam väns död. I det PANAM-plan som sprängts i bitar över 

Lockerbie i Skottland dagen före fanns Bernt Carlsson. Bernt, som 

övertalat mig att fl ytta till Stockholm och engagera mig i student-

politiken, hade tagit planet till New York. Där skulle han som FN:s 

biträdande generalsekreterare för Namibia närvara vid ceremonin 

för landets frigörelse från apartheidstaten Sydafrika. Bernt blev ett 

av de 270 off ren för terroristernas bomb. Dödsbudet gjorde mig stum 

av sorg, jag satt paralyserad i kökstrappan på Lidingö. Vreden kom 

senare. Det var svårt att inte ryckas med av vredens och vedergäll-
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ningens logik. Överfallet mot Pearl Harbor krävde 2 000 människo-

liv, men under en knapp halv timma i New York dog sanno likt två, tre 

gånger så många amerikaner och ett okänt antal icke-amerikaner 

(nu vet vi att det var knappt 3 000), under de vidrigaste omständig-

heter i de två tornen i World Trade Center. Vi har bevittnat ett dråp-

slag mot de främsta politiska, militära och fi nansiella symbolerna i 

världens enda supermakt som genom sin omfattning och räckvidd 

måste ses som en internationell katastrof och gemensam global an-

gelägenhet. Men det var sorgen som dominerade, sorgen och sakna-

den över en väns alltför tidigt släckta liv. Och kravet på rättvisa, att 

mördarna skulle jagas och ställas till svars för sitt illdåd.

14/9:
Nere på det sorgens fält som utgörs av Union Square i södra delen av 

Manhattan känns det som om samma känslor dominerar där. Visst 

fi nns där bland de många tusen fotona av saknade, uppropen och 

dikterna en och annan efterlysning av ”bin Ladin – död eller  levande”. 

Och visst ser jag den unge, hatiske mannen som solkar ner freds-

appellerna med sin tuschpenna: ”Kill bin Laden”. Men Union Square 

är framför allt en väldig och värdig minnesplats, där kraven på rätt-

visa paras med önskan om besinning och fred. ”Islam är inte fi enden, 

krig är inte svaret”, står det på en vitt spridd affi  sch. En  annan kallar 

till demonstration på torget med marsch mot Times Square under 

parollerna: ”Sörj off ren, ställ upp för fred”. Mest omtumlande och 

övertygande är budskapen från anhöriga och vänner som i långa ba-

nor täcker staket och mark med rörande berättelser om sina sakna-

de. I många speglas de känslor som en kvinna vittnade om hos TV-

 ankaret Barbara Walters: ”Varför skulle jag önska att någon annan 

dödades för att min man dog? Det ger inte mig min man åter, och 

det skulle vara ett svek mot allt vad han stod för.”

15/9:
Den fl itige kolumnisten Th omas Friedman i New York Times ser 

”det inledda tredje världskriget” som en kamp huvudsakligen mellan 

USA och radikala element i den muslimska och tredje världen. Här 

fi nns inte utrymme för global koalition mot terrorism med en roll 

för FN. Friedman har rätt i att förövarna är den nya tidens brotts-

lingar, globaliserade, teknologiskt raffi  nerade, ansiktslösa och svår-

fångade och vars illdåd kräver få, fanatiska utövare. De använder su-

permaktens egna fl ygplan och omvandlar dem till mänskligt styrda 

missiler.
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Men att enbart utkräva en gammaltestamentlig regel om öga för 

öga duger inte i den moderna tiden. Då blir till slut alla blinda. 

Många kommentatorer i USA understryker också vikten av att ”vi 

inte får bli som dem, inte off ra våra egna humanistiska och demo-

kratiska värden”.

Ensaminsatser torde inte heller hjälpa, inte ens av supermakten 

USA. Vikten av kollektiv handling är större än någonsin. Och där-

med torde USA, och världen, behöva FN mera än någonsin. Nu 

måste en global mobilisering utan like till mot terrorismen. Detta är 

också viktigt för att inte bilden av en ensam världspolis skall sprida 

sig. Då kan vi alla till slut bli off er i en värld av ändlösa vendettor och 

våldsspiraler. Bin Ladin som Milosevicar, till ICC; de skall jagas som 

brottslingar inte som heroer eller blivande martyrer.

18/9:
”Ground Zero” kallas den pyrande massgrav där de två tornen i 

World Trade Center en gång sturskt reste sin profi l mot skyn. Nam-

net är hämtat från den plats där en kärnvapenexplosion har sitt cent-

rum, nollpunkten. Det är lätt att förstå. Någon berättar att hettan 

kring katastrofområdet får skorna att smälta. Den totala förödelsen 

är täckt av en liknande dödens aska som fanns i Hiroshima och Na-

gasaki. Kanske hade Kofi  Annan också denna liknelse i åtanke, när 

han den 17 september påtalade vikten av ickespridning av atomvapen 

och nedrustning av kärnvapenstaternas arsenaler.

20/9:
Min son Max i Stockholm påminde mig om Olof Palmes tes om 

gemensam säkerhet. För 25 år sedan varnade Olof Palme och Willy 

Brandt: kärnvapen och massfattigdomen är de främsta hoten mot 

fred och överlevnad; vi måste se skriften på väggen: fattigdom och 

den sekulariserade statens förfall skapar grogrund för bin Ladin-

 epigoner/dyrkan på många håll.

24/9:
När FN:s generalförsamling återupptog sitt arbete den 24 gav jag 

som FN-ambassadör uttryck för Sveriges återkommande krav på ett 

stopp för alla kärnvapenprov och drastiska nedskärningar av både 

strategiska och taktiska kärnvapen, krav som nu var ”viktigare än nå-

gonsin i spåren av de fruktansvärda terroristattackerna mot USA”. 

Att denna den moderna tidens värsta terroristhandling inte bara 

drabbade USA vittnar den makabra statistiken om. Var femte av de 
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över 6 000 saknade och döda var utlänningar. Här återfi nns mer än 

60 nationaliteter, däribland också en svensk. Men också män och 

kvinnor från alla jordens hörn. På väg till ett möte om det komman-

de valet i Zimbabwe läser jag att fem zimbabwier arbetade i World 

Trade Center och en annan, en dataspecialist, i Pentagon.

usa slår till
FN:s säkerhetsråd och generalförsamling fördömde enhälligt terror-
attackerna dagen efter illdåden, och USA utnyttjade månaden efter sin 
rätt till självförsvar enligt FN-stadgan. Strax därefter vidgade pre sident 
Bush perspektivet och förklarade ett världsomfattande och till  synes 
ändlöst ”krig mot terrorism” samtidigt som han defi nierade sin admi-
nistration som ”en krigsregering”. Sedan kom uttalandet den 29 januari 
2002, nästan i stil med Che Guevaras att ”skapa två, tre nya Vietnam”, 
om att Irak, Iran och Nordkorea utgjorde ”ondskans axelmakter.” Och 
så följde invasionen av Irak, utan stöd av FN och mot en överväldi-
gande världsopinion.

FN var allvarligt hotat från två håll: från dem som ville missbruka 
världsorganisationens unika legitimitet (läs USA) och från dem som 
vägrade att inse att FN behöver radikala strukturella reformer för att 
förbli relevant i en ny tid (många länder i tredje världen).

Att några tog debatterna i säkerhetsrådet på största allvar framgick 
av avlyssningsskandalen som briserade i februari 2004 . Samstämmiga 
uppgifter gjorde gällande att generalsekreterarens kontor och vissa av 
säkerhetsrådets medlemmar hade avlyssnats av den brittiska underrät-
telsetjänsten. Det var förra brittiska biståndsministern Clare Short som 
avslöjade skandalen. En avlyssning i FN strider mot en rad konven-
tioner, som 1946 års Konvention rörande Förenta nationernas privilegier 

och immuniteter, 1947 års s.k. Headquarters Agreement mellan FN och 
värdlandet USA och 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbin-
delser.

Rysslands FN-ambassadör var den ende i säkerhetsrådet som, i en 
ironisk formulering, kommenterade händelsen: ”Jag tror att det är 
olagligt, men det visar att den brittiska underrättelsetjänsten är mycket 
professionell, åtminstone tekniskt sett.”

Även FN:s Europakontor var utsatt för avlyssning, denna gång från 
amerikanskt håll, liksom Internationella Atomenergiorganet IAEA i 
Wien. Avsikten uppgavs vara att söka ammunition för att diskreditera 
IAEA:s chef Mohamed ElBaradei. Hans Blix och ElBaradei gjorde 
sig kända för sina professionella och sakliga rapporter om Irak i FN:s 
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säkerhetsråd, rapporter som inte föll USA:s regering på läppen. Jag 
skrev en artikel i Aftonbladet och frågade varför ingen demokratisk re-
gering protesterade mot dessa uppenbara brott mot internationella 
 avtal och umgängesformer.

”tack gode gud för fn:s död”
Attackerna mot FN var inte nya. Den mest framträdande kritikern var 
Richard Perle, tidigare republikansk statssekreterare i Pentagon och en 
av hjärnorna bakom Irakkriget, som uttryckte följande förhoppning: 
”Tack gode Gud för FN:s död” … ”Saddam Husseins terrorvälde när-
mar sig slutet. Han kommer att falla snabbt, men inte ensam. Som ett 
ironiskt slut, kommer han att dra med sig FN i fallet”. Perle fortsatte: 
”Pratkvarnen kommer att fortsätta att böla. Men vad som kommer att 
dö är fantasin om FN som grunden for en ny världsordning”.2

Under en längre tid, särskilt i samband med oegentligheterna kring 
”olja för mat”-programmet, blev FN:s generalsekreterare utsatt för en 
”häxjakt organiserad av en lynchmobb i USA:s kongress och höger-
extremister”, för att citera en ledare i Financial Times. Visserligen sade 
Washington sent omsider, efter det att Tony Blair och EU:s alla ledare 
gett FN och generalsekreteraren sitt starka stöd, att Bushadministra-
tionen inte ville att Kofi  Annan avgick. Men amerikanska medier var 
fulla av ironiska och illvilliga artiklar om ”FN-skandalen” och världs-
organisationens ”stöd åt terrorister och hat mot Israel”.

Kofi  Annan skulle ha kunnat fi nna stöd i sin svenske företrädares 
agerande, då denne utsattes för lika hård behandling av den andra su-
permakten, Sovjetunionen.

I sitt tal i FN:s generalförsamling den 3 oktober 1960 svarade Dag 
Hammarskjöld på Nikita Chrustjovs krav på hans avgång med följande 
ord:

Genom att avgå skulle jag i nuvarande och svåra läge kasta organisa-

tionen för alla vindar. Jag har ingen rätt att göra detta, ty jag har ett 

ansvar gentemot alla de medlemsstater för vilka organisationen är av 

avgörande betydelse. Det är inte Sovjetunionen eller för den delen 

någon av de andra stormakterna som behöver Förenta nationerna 

för sitt skydd; det är alla de andra. Jag kommer att stanna på min 

post min ämbetstid ut som organisationens tjänare i alla dessa natio-

ners intresse så länge de önskar att jag skall göra detta.

Kampen mot terrorismen satte en tydlig prägel på FN:s arbete, särskilt 
i säkerhetsrådet. Många upplevde att den enda kvarvarande supermak-
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tens fokus på kampen mot terrorism och massförstörelsevapen be-
stämde dagordningen samtidigt som större delen av världen kämpade 
mot fattigdom, hiv/aids och ständiga konfl ikter, ofta utlösta av kam-
pen om knappa resurser.

president bush ensamgång
Även före den 11 september hade ett betydande politiskt gap uppstått 
mellan FN:s medlemsnationer och USA. Detta gap ökade ju längre in 
vi kom i Bushadministrationens ämbetsperiod. Ett positivt undantag 
var att Washington till slut betalade en resterande skuld på 582 miljo-
ner dollar under hösten 2001, strax efter terroristattackerna mot USA. 
Listan över den amerikanska ensamgången är lång och varierande: 
Kyotoavtalet, ståltariff er, skattelättnader för amerikanska exportföre-
tag, jordbruksstöd, ABM-avtalet, förbudet mot landminor, synen på 
barnsoldater, biologiska vapen och det nationella missilförsvaret. Kan-
ske är den nya nationella säkerhetsdoktrinen om ”pre-emptive strikes”, 
för första gången testad i Irak, allra farligast.

I sitt tal den 13 november 2001 gjorde Anna Lindh en särskild mar-
kering mot USA:s planer på ett missilförsvar och dess vägran att skriva 
på avtalet om ett fullständigt provstopp för kärnvapen. Angelägen-
heten av att få bort alla massförstörelsevapen hade dramatiskt ökat ef-
ter den 11 september, framhöll hon, och krävde att kärnvapenstaterna 
skulle leva upp till sina åtaganden att börja marschen mot ett totalt av-
skaff ande av de nukleära arsenalerna.

I frågor som var ideologiskt viktiga för Bushadministrationen bröt 
USA ofta konsensus och begärde omröstning. Många gånger ham nade 
USA i samma grupp som några ministater i Stilla Havet, Libyen, Israel 
och Kuba. Det gäller i frågor som ”Lika rättigheter för unga fl ickor” 
(USA emot tillsammans med Marshallöarna, 172 för och Israel avstå-
ende), kvinnors rättigheter, aborter, rasism, tilläggsprotokoll mot tortyr 
(127 ja, 4 emot: USA, Marshallöarna, Mikronesien och Nigeria). Något 
av ett nytt röstmönster har utvecklats ifråga om Mellanöstern. USA 
och Israel står ensamma tillsammans med länder som Mikronesien 
och Marshallöarna eller alternativt Palau,Vanuatu, Solomonöarna, 
Tonga och Papa Nya Guinea.

USA har i vissa frågor, som barns rättigheter, en isolerad position 
medan de i andra exempelvis familjefrågan och i viss mån vad gäller 
kvinnors rättigheter och jämställdhet – allierar sig med Vatikanen och 
Organisationen av islamska stater (OIC). Anmärkningsvärd var USA:s 
negativa inställning till FN:s befolkningsfond, UNFPA. Bakom miss-
tänksamheten låg givetvis abortfrågan, men även en religiös syn på 
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sexualitet och äktenskap. Även UNICEF råkade ut för amerikansk 
kritik. Organisationens utgångspunkt i mänskliga rättigheter och sär-
skilt barnets rättigheter klandrades. Denna politik, förutom helt indra-
get stöd till UNFPA, har även resulterat i minskade bilaterala bidrag 
till amerikanska frivilligorganisationer som arbetar med hiv/aids och 
befolkningsfrågor.

Den amerikanska politiken att underminera den internationella 
brottmålsdomstolen, ICC, var ett av de tydligaste exemplen på hur 
USA utnyttjade FN, eller snarare missbrukade säkerhetsrådet, för att 
genomföra sin nationella politik. (ICC:s uppdrag är att se till att de 
grövsta internationella brotten inte skall gå ostraff ade, avskräcka från 
sådana brott och att främja respekten för internationell rätt och rätt-
visa). I ett ovanligt skarpt uttalande den 17 juni 2004 sade Kofi  Annan 
att den mödosamt uppnådda enigheten kring Irak äventyrades av att 
USA sökte en förlängning av 2002 års ICC-undantag . USA hade då 
lyckats få igenom ett undantag för amerikanska soldater. Dessa skulle 
stå över lagen, inte omfattas av konventionen och därmed gå straff ria 
om de hade begått allvarliga brott. Inte minst i ljuset av skandalen i 
Abu Ghraib-fängelset, skulle antagandet av en resolution om undan-
tag för USA diskreditera rådet och FN som står för en internationell 
rättsordning, menade han. Generalsekreterarens inlägg bidrog med all 
säkerhet till att Washington veckan därpå strök fl agg och drog tillbaka 
resolutionsutkastet.

Men Washington fortsatte att försöka avskräcka andra från att skri-
va på ICC-konventionen. En regeringsmedlem i den lilla ö-staten och 
nya FN-medlemmen Timor-Leste berättade för mig att amerikanarna 
till och med hade hotat med att slopa besök av den amerikanska fl ot-
tan och därmed göra slut på de fria tandläkarbesöken ombord som er-
bjöds invånarna. Många andra fattiga länder utsattes för liknade be-
handling.

Men även en likasinnad nation i Europa fi ck sina armar omvridna. 
En baltisk parlamentariker undrade varför hans land, som hade kastat 
sig loss från ett rättslöst, stalinistiskt system och även erbjudit sig att 
sända trupp till Irak, skulle behöva utsättas för påtryckningar, när man 
ville ansluta sig till en global rättsregim.

Den amerikanska isoleringen har fortsatt under åren efter det jag 
lämnade FN. År 2007 röstade generalförsamlingen för 16:e året i rad 
om att häva den 45-åriga illegala USA-blockaden av Kuba som enligt 
alla undersökningar drabbar landets civilbefolkning hårdast inom sek-
torer som sjukvård, utbildning, bostäder och livsmedelsförsörjning. 
Röstsiff rorna blev de vanliga: 184 för, däribland Sverige och hela EU, 
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4 emot (USA, Israel, Marshallöarna och Palau). Till och med USA:s 
traditionella allierade Mikronesien avstod.

regimskifte – ja, men i washington
Mot denna bakgrund skrev jag i min slutrapport som FN-ambassa-
dör:

Fru Minister,

Dessa fyra år, 2000–2004, har sammanfallit med vad som allmänt ses 

som den mest konservativa administrationen i USA:s historia, nära 

lierad med den radikala, kristna högern och en ideologiskt besläktad 

regering i Israel. Allt detta har fått tydliga återverkningar på det 

amerikanska agerandet i FN.

Min slutsats bidrog till att UD hemligstämplade min rapport, med 
”hänsyn till förhållandet till främmande makt”:

Det är inte en FN-ambassadörs uppgift att efterlysa en regimför-

ändring i Washington. Men i ljuset av ovanämnda skulle ett regim-

skifte onekligen vara av godo för multilateralismen och Förenta na-

tionerna.

Uppenbart var att FN efter Irakkriget ställdes inför en mycket svår 
prövning. FN:s ställning var redan ansträngd genom den mångåriga 
sanktionspolitiken. Bombattentatet i Bagdad den 19 augusti 2003 
(”FN:s 9/11”) visade också med makaber tydlighet att FN och dess per-
sonal inte längre gick fredade i landet.

Säkerhetsrådets enhälliga antagande av resolution 1546 den 8 juni 

2004, den tredje större Irakresolutionen sedan våren 2003, skall gi-

vetvis välkomnas som ett viktigt steg i rätt riktning. Resolutionen 

kräver ett slut på ockupationen utan att bejaka det illegala kriget och 

ger en tydligare roll än tidigare åt FN samtidigt som en vägkarta till 

irakisk suveränitet (genom fria val) fastläggs.

Själv frågade jag i rapporten, hur FN skulle kunna medverka till att 
bringa försoning och stabilitet i skydd av en USA-ledd militärstyrka 
och samtidigt behålla trovärdighet och integritet i världsopinionens 
ögon. Jag fortsatte resonemanget:
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Det verkar också alltmer vara närvaron av amerikanska styrkor som 

är grogrunden till mycket av den motståndsvilja och vrede som dag-

ligen manifesteras. USA:s soldater bekämpar ju inte bara självmords-

bombare och vad de ser som terrorister. De har också fått ta upp 

kampen mot en grupp i den irakiska nationen som åt njuter ett visst 

folkligt stöd och blir därmed indragna i en inhemsk maktkamp.

FN hade nu hamnat i ett slags moment 22, i en situation där ingen 

klart lösning förelåg och alla alternativ tycktes osäkra.

Tydligt var att kriget startade på falska förutsättningar, och att det 

amerikanska folket vilseleddes, något som fastslogs med emfas av 

den s.k. 11-septemberkommissionen i Washington år 2004. Colin 

Powell som i FN:s säkerhetsråd med eftertryck framförde ”över-

tygande bevis” om irakiska massförstörelsevapen har tvingats de-

mentera sina egna ord.

Ingenting ändras av att påminna om alla de olyckstyngda var-

ningar som utfärdades före kriget. Men några av tyske utrikesminis-

tern Joschka Fischers ord i säkerhetsrådet den 20 januari 2003 ut-

tryckte väl vad många av oss kände och fruktade:

”Det är av avgörande betydelse att förhindra terrorhandlingar. 

Med det är ännu bättre att förhindra folk från att bli terrorister. Vi är 

djupt oroade för att ett militärt angrepp mot regimen i Bagdad kom-

mer att innebära betydande och oförutsägbara risker för den globala 

kampen mot terrorism”.

Den tyske utrikesministern fortsatte:

”Kampen mot terrorism får inte användas som förevändning för att 

upphäva mänskliga rättigheter. När allt kommer omkring så handlar 

denna kamp inte bara om att trygga vår säkerhet utan också om våra 

grundläggande värderingar, som frihet, demokrati och mänskliga 

rättigheter. Vi är också angelägna om, att förutom att jaga terrorister, 

angripa denna fara vid sina rötter. Detta innebär att söka möjliga 

lösningar på pågående regionala konfl ikter som de i Afghanistan 

och Mellanöstern”.

Till Irakkrigets off er får man även räkna fredsprocessen i Mellan-
östern, eller det som återstår av den, skrev jag.
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