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Abstrakt  
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka likheter och skillnader, trots olika 

tidsepoker, mellan korstågen som i sin tid fick sin legitimitet genom tron på Gud, och 

konflikten i Afghanistan som i nutid får sin legitimitet genom tron på demokratin.  

 

För besvara våra frågeställningar har vi använt oss av litteratur, tidningsartiklar och källor 

på Internet. För att få en så nyanserad bild som möjligt har vi försökt att begränsa oss till 

Internetkällor med så god trovärdighet som möjligt. Den litteratur vi använt oss av är 

skriven av välkända författare.  

 

Resultatet visar att den mest framträdande likheten är att båda krig har använt sig av 

samma argument för att legitimera kriget. Där USA var ute efter att skapa en demokrati 

samt att vinna ekonomiska fördelar ville den katolska kyrkan stärka påvemakten samt 

återta det Heliga landet. Vi har kommit fram till att tron fortfarande är väldigt viktigt i krig. 

Men numer behöver det inte vara tron på Gud som är det framträdande argumentet. Istället 

är det tron på demokrati som måste förankras hos den inhemska befolkningen för att de ska 

kunna bli övertygade om att demokrati är den sanna ideologin.  
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1. Inledning 

Kunskap om det förflutna är viktigt för att förstå hur världen har utvecklats till vad den är 

idag. Denna mening kan sammanfatta mycket av vad vi hade i tanke när vi skulle välja 

uppsatsämne. Vi är båda historiskt intresserade och båda har vi tidigare läst historia på 

universitetsnivå. Historia och religion går enligt vår mening hand i hand i mångt och 

mycket.  Vi fastnade korstågen därför att det fortfarande är mycket omskrivet. Det förargar 

fortfarande människor, och såren som västvärlden rev upp med korstågen gentemot den 

islamska världen har egentligen aldrig läkt. Korstågen fascinerar många människor än 

idag. Hur många har inte läst om Rikard Lejonhjärta eller berättelserna om Arn, som 

numera har blivit en stor filmatisering?  

 

Vad var det som drev människor att lämna hus och hem för att strida i Guds namn och vad 

hade kyrkan för roll i detta Heliga krig? Historikerna är inte överens. De har skildrats som 

allt från riktiga plundringståg och en föregångare till kolonialismen, till att var armen som 

befriade det Heliga landet från hedningarna.  

 

Vi ville också jämföra denna med en konflikt i dagens samhälle. Under samtal med vår 

handledare kom vi underfund att konflikten mellan Västvärlden och Afghanistan kan vara 

ett alternativ att jämföra med korstågen. Jämförelsen blir dock inte ”rakt av”, då världen 

ser helt annorlunda ut idag. Men kunde vi hitta några paralleller mellan dessa konflikter, en 

som sker idag och en annan för nästan tusen år tillbaka i tiden? 

 

Vi beslöt oss för att å ena sidan undersöka korstågen i vilka kristendomens hegemoni stod 

på spel, och å den andra sidan konflikten i Afghanistan där demokratins hegemoni står på 

spel. Vi uppfattar dessa två händelser som en ideologisk kamp i var sin tidsepok. Men detta 

betyder vi måste i inledningen definiera hur vi tolkar begreppet ideologi, eftersom det inte 

är helt självklart att definiera en religion som ideologi. Vi ska nämna några punkter som 

stöd för vårt syfte, vilket vi strax kommer att presentera mer utförligt.  
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Enligt Nationalencyklopedin (1992) används termen ideologi idag allmänt i betydelsen 

åskådning och är ett centralt begrepp inom idéhistoria. Vidare skrivs: 

 
En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet vilken 
innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och 
handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att man 
accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar 
och stöder dess handlingsprogram. … den franske marxistiske filosofen Louis 
Althusser … knyter (samtidigt) ideologierna till vad han kallar de ”ideologiska 
statsapparaterna”, skolan, kyrkan, ratten, familjen o.s.v. …  Det senaste 
decenniets ideologiforskning har dominerats av ansträngningar att förfina 
analysinstrumenten men också att vidareutveckla problemen mellan ideologi 
och samhälle. Ett särskilt intresse har ägnats ideologiska förändringar, d.v.s. 
frågan hur och varför tänkesätt, värderingssystem etc. – kort sagt vad som 
populärt kallas tidsandan – förändras .  

   
Och med tanke på förändringar i tidsandan kan vi hänvisa till boken, Lära till lärare i norr. 

Lärarutbildningen i Luleå 100 år, (2007), där Mayvor Ekberg skriver under rubriken ”Från 

katekes till värdegrund”: 

 
Utan att här lägga någon värderande aspekt på läroplanens texter kan de 
sammanfattas så att rubriken Från katekes till värdegrund, mycket väl kunde ha 
formulerats på ett annorlunda sätt. Rubriken hade lika gärna kunnat vara, Från 
Gud till Demokrati. Innebörden är den samma. Utvecklingen har inneburit att 
kristendomen som bärande samhällsideologi har avlöst av demokratin som 
bärande samhällsideologi.(s. 132) 
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Syfte och frågeställningar 

Med stöd i de båda citaten utgår vi i vårt syfte från att kristendomen under tiden för 

korstågen kan beskrivas som en ideologi. Att vara anhängare av en ideologi innebär att 

man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och 

stöder det handlingsprogram den föreskriver. Detta kan också sägas om anhängare av 

kristendomen under tiden för korstågen. Människor hade vid den tiden inget val, de kunde 

inte annat än acceptera kristendomens beskrivning av verkligheten, av vad som var rätt och 

fel och då också finna sig i de handlingsprogram som kyrkan hade bestämt. Det samma 

gäller i dag demokratin som grundläggande samhällsideologi, åtminstone i västländerna 

och det västerländska tänkandet. Allt det människor tänker och gör ska stämma överens 

med de demokratiska värdena. 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka finns likheter och skillnader, trots 

olika tidsepoker. Korstågen som i sin tid fick sin legitimitet genom tron på Gud, och 

konflikten i Afghanistan som i nutid får sin legitimitet genom tron på demokratin.  

 

Uppsatsen koncentrerar sig på att beskriva och diskutera tre frågeställningar:  

 

� Hur motiverades/motiveras den styrande makten korstågen respektive kriget i 

Afghanistan.  

� Vilka deltog/deltar och hur motiverades/motiveras enskilda människors deltagande 

i respektive ideologiska kamp?   

� Hur bedöms legitimiteten för de båda ideologiska striderna av sakkunniga i sin tid 

och idag?   
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Metod, källor och avgränsningar 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av litteratur, tidningsartiklar och 

källor på Internet. För att få en så nyanserad bild som möjligt har vi försökt att begränsa 

oss till Internetkällor med så god trovärdighet som möjligt. För att vårt arbete inte ska bli 

för omfattande, har vi begränsat oss till att endast återge korstågen som gick mot det 

Heliga landet, och USA: s inblandning i kriget i Afghanistan. Den litteratur vi använt oss 

av är skriven av välkända författare. När det gäller korstågen har vi valt att använda oss av 

följande böcker.  

• Sören Wibeck Korståg (2007). Wibeck är journalist vid Sveriges radio, där han 

bland annat medverkar i livsåskådningsprogrammet Människor och tro. Wibeck 

beskriver på ett tydligt sätt hur korstågen började och hur de legitimerades av 

kyrkan. Han ger även en bra sammanfattning av alla korståg som följde på det 

första. Wibeck ger också en bra bild av hur Europa såg ut under denna tidsepok och 

hur relationerna till den muslimska världen såg ut.  

• Dick Harrison Gud vill det! (2005) Harrison är professor vid Lunds universitet och 

har skrivit många böcker om medeltiden. Även genom denna bok få vi en tydlig 

bild om förhållandena som rådde vid denna tid. Harrison beskriver orsaker till att 

människor valde att delta i korstågen, vilket gjorde att denna bok passade oss bra i 

och med vårt valda ämne. Dessutom gör han en kort jämförelse med just kriget i 

Afghanistan. 

• Bo Kage Carlson Krig i Guds namn (1995) Carlson skriver i boken om hur folk 

genom alla tider har krigat i religionens namn. Han tar upp olika konflikter och 

tidsperioder och vi har använt oss av denna bok om korstågen så väl som kriget i 

Afghanistan. I boken beskriver Carlson så väl korstågen och han ger även en bra 

bakgrund till hur läget i Afghanistan kan utvecklas till vad det blivit till idag. 
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När det gäller Afghanistan har vi valt att använda oss av följande böcker: 

• Gunnar Jarvas Terrorismens tid (2003). Gunnar Jarvas arbetar med framtidsstudier 

vid totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I denna bok inbjuder han andra 

författare till att beskriva hur dagens terrorism fungerar och har fått sitt ursprung. 

Det som gjorde boken intressant för oss är att Jarvas gör en bra bakgrund och 

sammanfattning om varför USA inledde kriget mot Afghanistan.  

• Rahul Mahajan The new crusade: Americas war on terrorism (2002). Rahul 

Mahajan har en doktors titel från universitetet i Texas. Han är känd för sina 

antikrigs texter, han är även med i ett antal människorättsorganisationer. Den här 

boken var intressant för oss därför att vi ville ha en antikrigstolkning av kriget i 

Afghanistan. 

• Noam Chomsky Terror and response (2002) Noam Chomsky är ett stort namn inom 

statsvetenskap och dessutom professor i lingvistik. I artikeln Terror and response 

tar han upp USA:s krig mot terrorismen och ställer sig frågande till varför och hur 

USA bedriver kriget i Afghanistan. 

• Michael Walzer The triumph of just war theory (2002). Walzer är professor i 

Princeton, och har skrivit många böcker om hur krig legitimeras och bör utföras. I 

denna artikel förklarar han hur ett krig skall legitimeras, och även vilka skyldig-

heter ett land har både under och efter kriget. 
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2. Motiven till korstågen  

Många av motiven till korstågen går igenom alla korståg. Vi återger dem därför inte under 

alla korståg. Dick Harrison frågar sig i boken Gud vill det (2005) hur kyrkan kunde gå från 

att vara extremt pacifistisk till att värdesätta krigaryrket så högt. Han finner att det troligen 

skedde på grund av islams utbredning och rädslan för att det islamska väldet skulle växa 

sig ännu större. En annan trolig orsak är västroms fall. I och med att västrom föll ökade 

militariseringen på grund av att senaten tappat makten och fältherrar började regera istället. 

Västroms sönderfall gjorde också att gemene man tappade det skydd för hus och hem som 

det romerska riket alltid tidigare uppehållit. Nu var det var man för sig själv. Konsten att 

kunna hantera vapen var vid denna tid legio för att kunna försvara sitt hem. Denna 

utveckling skedde i alla samhällslager och så även i kyrkan 

 

Sören Wibeck beskriver i boken korståg (2007) att Europa var vid tiden för korstågen 

uppdelat i tre maktblock, det katolska, bysantinska och det muslimska. Alla stred om 

makten över Europa. Dessutom tävlade de katolska och bysantinska rikena över 

ledarskapet om den kristna läran. Wibeck menar att det bysantinska riket var väldigt 

konservativt och ville bevara det som bestämts vid de tidiga kyrkomötena, det vill säga de 

sju kyrkomötena som hölls från 300-talet fram till 700-talet. Den katolska kyrkan 

förändrade och utvecklade sin kristna lära. De kunde dock samarbeta mot det muslimska 

väldet som hade brett ut sig snabbt efter Muhammeds död (år 632) och kontrollerade vid 

denna tid stora delar av Medelhavskusten.   

 

Bo Kage Carlson menar i Krig i guds namn (1995) att en pilgrimsfärd var något som varje 

kristen skulle göra. Att besöka Jerusalem för en kristen var att besöka den stad där Jesus 

levt, verkat och sedan blivit avrättad. Den vanligaste handlingen för en pilgrim var att be 

vid hans grav, detta var detsamma som att få syndernas förlåtelse. Särskilt stor var pil-

grimsfärden år 1033, precis 1000 år efter det att Jesus blivit avrättad på korset. Problemet 

var att Jerusalem var ockuperat av muslimerna. När pilgrimerna fick se att den Heliga 

gravens kyrka var förstörd väckte detta ont blod bland pilgrimerna. Väl hemkomna var 

pilgrimerna inte sena med att sprida detta budskap, vilket sedan blev en av anledningarna 

till korstågen. Detta första korståg var egentligen inte vad vi nu kallar korståg, utan det 

sågs från början som ett väpnat pilgrimståg. Carlson påpekar att förstörelsen av Den Heliga 

gravens kyrka endast var en liten del av anledningen till korstågen, och menar att det 

främst handlade om att påven och kyrkan ville stärka sin egen makt.  
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Wibeck (2007) visar att korstågen startade 1095 med att påve Urban II i kyrkomötet i 

Clermont utlyste ett dekret att befria Det heliga landet. Palestina var stängt för pilgrimer 

och så var även det spanska Santiago de Compostela. Både katoliker och ortodoxa kristna 

ansåg att i båda fallen var det muslimerna som uteslöt de kristna. Muslimerna var 

naturligtvis hedningar i både katolikernas och de ortodoxas ögon. Att hedningar kontrol-

lerade dessa viktiga kristna platser var det stora problemet. Vid påvens tal bröt åhörarna ut 

i jubel. De skrek; Gud vill det, Gud vill det! Entusiasmen var stor. Men problemet för påve 

Urban II var att det var enklare män som slöt upp och inte aristokratin som hade 

resurserna. Efter detta första framträdande besökte påven en mängd städer och responsen 

var större än han kunnat ana. Folk över hela Europa pantsatte sina gårdar för att kunna 

delta i det för dem heliga kriget och det viktigaste av allt var att adeln också ställde sig 

positiv och började stödja korståget.  

 

Wibeck framhåller för att delta i korståget blev korsfararna tvungna att avge ett löfte till 

påven och då i slutändan till Gud. Som ett bevis på löftet syddes ett kors, i rött, grönt eller 

vitt, så det var synligt i beklädnaden. Ingen fick delta utan att först tala med sin andlige 

rådgivare som vid denna tid ofta var en präst. Om någon bröt löftet medförde detta en 

exkommunicering, det vill säga en avstängning från nattvarden. Detta var i princip som att 

uteslutas helt från samhället då ingen fick ha kontakt med någon som var exkommuni-

cerad. Korståget var också botgörande, det vill säga att de gav förlåtelse för världsliga 

synder. Den som dog i korståget dog som martyr. Dessutom blev du som deltog i korstågen 

ställd under kyrkans domstol istället för den statliga.  

 

Om de som anslöt till korståget enbart var ute efter profit bör inte Palestina eller Syrien ha 

varit det land som genererade störst krigsbyte. De bör istället ha siktat längre ner och tagit 

över Egypten som hade gett betydligt bättre avkastning, då detta var ett betydligt rikare 

land. Harrison (2005) visar även att köpmän i Italien ställde upp med proviant utan att 

begära något tillbaka. Detta gjordes endast för att påven ville det. En vanlig bild av 

korstågen som vi ser idag är de som beskriver dem som regelrätta plundringståg. Att det 

förekom plundring går inte att förneka, det förekom alltid när en stor här rörde sig framåt. 

En här behöver alltid proviant för att kunna fortsätta och det lättaste sättet var att tillskansa 

sig material och proviant längs vägen.  
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Harrison (2005) menar att en vanlig missuppfattning är att adelsfamiljer skickade iväg 

fjärde och femte sonen därför att de var för dyra att ha hemma, de hade inte något de skulle 

ärva efter sina föräldrar. Detta är enligt Harrison en missuppfattning eftersom det som regel 

var dyrare att skicka iväg dem än ha dem hemma. En annan sak är att det inte finns bevis 

för att det verkligen var de yngre sönerna som deltog i korstågen. Det var dock en stor ära i 

att ha skickat iväg en son på korståg, och om han kom hem med reliker medförde detta en 

ännu större ära. Detta skall inte underskattas enligt Harrison med tanke på hur världen såg 

ut vid 1100-talets början.  

 

3. Vilka deltog i korstågen 

Den faktiska storleken på det första korståget som nu var samlat är mycket svår att 

uppskatta, och Wibeck (2007) finner att det var ett stort antal Korsfarare som mellan 

sommaren 1096 och våren 1097 tågade in i det bysantinska imperiet för att delta i kors-

tåget. Proportionerna mellan stridande och icke stridande är också svåra att uppskatta. 

Många tog med sig kvinnor och barn. Dödligheten var stor bland de icke stridande, de 

äldre och barnen var de mest utsatta grupperna. 

 

Carlson (1995) betonar att påve Urban II utlovade deltagarna syndernas förlåtelse. De 

slapp botgöring på annat sätt. I ett propagandabrev från påve Urban II kan vi läsa: 

 

Oh, mäktige soldat, oh krigare, du har nu något du kan slåss för utan att riskera din själ, 

något som det är en vinst att dö för. Eller är du en smart affärsman, som snabbt ser vinster 

i denna värld? Om du är det kan jag erbjuda en bra affär. Missa inte detta tillfälle. Ta 

korsets tecken. Genast får du förlåtelse för alla dina synder som du bekänner med 

ångerfullt hjärta. Det kostar inte mycket att köpa och du bär det anspråkslöst, så skall du 

se att det är värt ett kungadöme i Himlen.” (Carlson, 1995 sid 20) 

 

Varje korsfarare fick själv stå för kostnaden för resa och utrustning. Wibeck (2007) har 

funnit att detta var väldigt dyrt för en vanlig man, eftersom resan och utrustning kostade 

ungefär fyra årslöner under tiden för korstågen. Under tiden de var borta var deras ägodelar 

ställda under kyrkan att förvalta, vilket ledde till många tvister när korsfararna återvände 

och kyrkan inte skött sitt uppdrag klanderfritt. Harrison (2005) menar att de flesta källor 

visar endast hur adeln gjorde sig i ordning. Vad de behövde ta med sig. Men det är enligt 

Harrison  endast en bråkdel av adeln som beskrivits, och menar vidare att det är viktigt att 

komma ihåg att den stora massan av korsfararna inte var adeln utan vanligt folk.   
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Varför delta i korstågen 

Harrison (2005) påpekar att anledning till deltagande i korstågen kunde skifta från att de 

var där av fri vilja och då på grund av religiös övertygelse, till att de blivit tvingade av sina 

herrar. Det fanns även korsfarare som fick lön för sitt arbete som en legoknekt.  

 

Harrison visar att det även fanns olika orsaker till varför kvinnor deltog i korstågen. Han 

anser att även kvinnorna kunde vara uppfyllda av religiös övertygelse, och ville bidra på 

olika sätt till att den kristna hären skulle segra i Kristi namn. De vanligaste sysslorna för 

kvinnor i strid var att fungera som vattenbärerskor och uppassare, men det fanns också 

kvinnor som deltog i strid. Andra orsaker som Harrison nämner att det fanns kvinnor i 

tågen, kunde vara att de hade sina män, trolovade eller bröder med i striden. Att det fanns 

kvinnor i korstågen var prästerna inte speciellt roade över, eftersom en korsfarare skulle 

leva kyskt. 

 

Harrison menar vidare att många som deltog var lite bittra på sig själva, att de ryckts med i 

stundens hetta när det proklamerades ett korståg i Jesu namn. Många hade avlagt eden 

under närmaste psykotiska förhållanden. Masshysteri och grupptryck var troligen vanligt 

förkommande när eder avlas vid massmöten. Andra exempel är mer överlagda beslut, som 

till exempel en greve som dödat sin bror eller riddare som dödat för pengar, båda var rädda 

för Guds straff. Att tjäna Gud med svärd var deras enda räddning från att brinna i evighet i 

helvetet. Det fanns de som drabbats av personliga tragedier och som kände att detta var den 

enda vägen till att få ro med Gud och sig själv. Det fanns även de som var trötta på sina 

herremän som de ansåg begick fel mot dem. De såg detta som enda vägen till att kunna 

tjäna Gud och samtidigt få ett äventyr på köpet. Även lusten till profit har förkommit som 

vanlig förklaring, men denna gren av forskningen har nu mer ofta övergetts. 

 

Wibeck (2007) menar vidare att, efter den långa resan och efter alla strider, korsfararna 

blev blodtörstiga och dödade män, kvinnor och barn inne i Jerusalem, trots att de redan gett 

upp. När inga fler fanns att döda gick korsfararna till den heliga gravens kyrka för att tacka 

Gud. Ingen vet hur många som blev dödade i massakern, men staden hade tömts på 

muslimsk och judisk befolkning. Många av korsfararna återvände hem och hyllades som 

hjältar, även om de flesta inte kom hem med några rikedomar 
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Harrison (2005) menar att analyser av orsaker till deltagande i första korståget visar att de 

flesta som deltog gick med förlust. Många visste redan under planeringsstadiet att en 

ekonomisk förlust var att vänta. Fastän väldigt många dog i det första korståget uppstod det 

ändå fler korståg. Detta tyder på enligt Harrison att profit inte bör hävdas som den drivande 

kraften bakom en anslutning till korstågen. Dessutom var inte korsfararnas huvudsyfte att 

ta över land, utan att återge det till dem som rätteligen hade rätt till landområdet, det vill 

säga det bysantinska riket. De valde att inte delta på grund av att de inte trodde på kors-

tåget. Efter det bysantinska rikets avhopp upprättades det små kristna kolonier i Palestina 

och Syrien men det var endast en liten del som valde att stanna kvar, de flesta återvände 

hem eller dog 

 

Wibeck (2007) skriver att det var en stor blandning av människor som lämnade Västeuropa 

under 1096. I skaran fanns riddare, fotsoldater, tjänare, präster, munkar, pilgrimer, kvinnor, 

barn, fattiga, gamla och sjuka. Attraktionskraften var så stor att alla typer av människor 

ville vara med i korstågen. Men att detta skulle bli sådan stor anslutning hade Påve Urban 

II inte räknat med. För huvudstyrkan blev de icke vapenföra ett stort handikapp då de 

behövde hjälp, mat och beskydd. Det var inte en enda stor här som rörde sig mot Konstan-

tinopel där de enligt påve Urbans order skulle samlas under våren 1097, utan flera regio-

nala härar. Härförare för soldaterna var högre adelsmän ofta av fina släkter.  

 

Korsfararna var imponerade av turkarna, de beundrade deras mod och stridsförmåga och 

Wibeck  anser att korsfararna tyckte det var genom Guds nåd man besegrade turkarna. 

Jerusalem var en av de bäst befästa städerna i den medeltida världen. Striden blev hård 

men muslimerna tvingades till slut att ge upp Jerusalem den 14 juli 1099. 

 

Folkliga korståg 

Wibeck (2007) framhåller att vid sidan av de stora arméerna drog mindre grupper iväg till 

korstågen. Riddare anslöt eller lämnade huvudstyrkan men inga kungar deltog i korstågen, 

eftersom de inte blivit inbjudna att delta i korstågen. Detta på grund av att påve Urban II 

menade att korstågen var en kyrklig angelägenhet, och han var dessutom i konflikt med de 

världsliga monarkerna. Påve Urban II hade uppmanat kyrkans biskopar att predika om 

korstågen, men det var inte bara präster och biskopar som var effektiva när det gällde att 

samla folk till korståget. Det fanns även munkar som samlade folk omkring sig. En av 

dessa var en munk som kallades Peter Eremiten, som tidigare hade försökt göra en pil-

grimsresa till Jerusalem men blivit utkastad och illa behandlad av turkarna.  
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Peter Eremiten lyckades samla ihop 20000 deltagare kring sig. Anledningen till detta 

beskriver Wibeck att livet för Europas bönder var hårt och osäkert. Torka och svält hade 

härjat svårt, dessutom hade bönderna härjats av fientliga arméer. Det förekom under denna 

tid omfattande apokalyptisk förkunnelse, Jesus andra tillkommande stod för dörren. Peter 

Eremiten predikade att människor måste omvända sig medan de fortfarande hade tid till 

det. Peter Eremiten förkunnade att han skulle föra dem bort från eländet till ett land som 

flöt av mjölk och honung, antikrists arméer skulle besegras på vägen målet var det gyllene 

himmelska Jerusalem.  

 

Harrison (2005) framhåller att det fanns korståg som inte var sanktionerade av den 

katolska kyrkan, men som uppkom genom att folk var uppfyllda av tro, de gick samman 

för att utrota ett fenomen eller människor som de inte ansåg hade den rätta läran. Carlsson 

(1995) tar också upp exemplet med predikanten Peter Eremitens pilgrimsfärd. Skillnaden 

är att Carlson pekar på ryktet om att Peter Eremiten hade ett brev från Gud i sin ägo. I detta 

brev antogs det vara skrivet om hur de kristna drev ut hedningarna från de heliga platserna 

i Jerusalem. Men det var inte bara Peter Eremiten som lyckades locka till sig folk, troligt-

vis var det upp mot en million människor på väg mot samlingspunkten Konstantinopel. 

Carlsson nämner vidare att antisemitisk propaganda inom själva predikantkorstågen inte 

var ovanlig, därför blev många judar utsatta för plundring och kränkningar.  

 

4. Hur legitimerades korstågen 

Wibeck (2007) menar att korstågen inte var tänkta som plundringståg, utan endast att 

erövra och lämna tillbaka landet till dess rättmätiga ägare. Trots att kraven var stora var 

gensvaret ändå massivt. En sådan stor styrka är svår att kontrollera, även för en sådan stor 

organisation som kyrkan, och en del som valde att delta hade inte heller ädla motiv. Påve 

Urban II trodde sig få stöd från det bysantinska riket och kejsare Alexios i och med att han 

hade Konstantinopel som samlingspunkt. Alexios var dock rädd för krig och plundring från 

den staka korsfararhären som han inte ansåg hade tillräckligt bra styre. Han valde en 

defensiv inställning och rustade istället för krig mot korstågen. Efter att de lyckats erövra 

Jerusalem återstod nu det allra viktigaste, att förvalta och behålla den heliga staden. 

Wibeck finner att de inte hade någon klar plan för hur detta skulle göras, men att det första 

som skedde var att en regent utnämndes. Det uppstod en tid när regenter bytte ut, samtidigt 

som korsfararnas område bredde ut sig och tiden mellan 1097 och 1144 blev en lyckosam 

tid för korsfararna.  
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Det andra korståget 

Som en följd av att korsfararna expanderade sitt område runt omkring Jerusalem tog de 

muslimska makterna upp kampen. Muslimerna återerövrade staden Edessa och såg i och 

med denna seger en stor vändpunkt i kampen mot de kristna. De kristna i Palestina kom 

fram till att det var nödvändigt att vädja till påven om ett nytt korståg. Påve Eugenius III 

blev rädd att muslimerna skulle återerövra hela det Heliga landet, så han beslöt att utlysa 

ett nytt korståg. Men Eugenius III var inte i samma maktposition som Urban II, utan han 

var utestängd från Rom, och att han skulle kunna leda ett nytt korståg var uteslutet.  

 

Wibeck (2007) menar att Eugenius III vände sig till den franske kungen Ludvig VII, och i 

ett brev menade påven att med Edessas fall hotade muslimerna hela det Heliga landet, och 

därmed hela kristenheten. Kungen åtog sig inte bara att organisera hela korståget, han 

skulle själv ta korset och leda korståget. Precis som under det första korståget var det 

många som ville vara med och många svor eden och blev på så sätt korsfarare.  

 

Korståget blev ett fiasko efter en sådan lång resa, stora kostnader och blodiga insatser fick 

det andra korståget ett snöpligt slut. Att den imponerade armén övergav sitt mål efter 

endast fyra dagars strid var ett bittert slag mot den kristna prestigen, vilket i sin tur gjorde 

att kampandan blev starkare hos muslimerna. Saladin, kurdisk ledare som förenat de 

muslimska styrkorna till motangrepp mot de kristna belägrade Jerusalem den 20 september 

1187 och efter några dagars stridande föll staden till muslimerna, Saladin återbefolkade 

Jerusalem med muslimska invånare. Från kyrkorna togs allt av värde och gjordes om till 

moskéer. 

 

Det tredje korståget 

Efter nära 90 år som kristen stad var Jerusalem åter i muslimernas händer. Nyheten nådde 

snabbt Europa och påve Gregorius VII, 1187 utfärdade han en lång och kraftfull bulla om 

ett nytt korståg. Enligt Wibeck (2007) predikades det om ett korståg i Norden och ett fåtal 

danska riddare anslöt till den tyske kejsarens här. Motivet till det tredje korståget vara att 

återta det förlorade Jerusalem. När Rikard Lejonhjärta krönts till kung i England började 

han genast att mobilisera resurser för korståget. Han var noggrann i sin planering och ville 

ta med sig så få icke stridande som möjligt, därför valde han att ta sjövägen. Resan för de 

fattiga och icke stridande blev för dyr, dessutom tog båtarna endast ett givet antal personer, 

som var reserverade för de stridande. 
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Rikard Lejonhjärta insåg att Jerusalem skulle vara omöjligt att hålla om de skulle lyckas 

inta staden. Därför kom Kung Rikard och Saladin överens om ett treårigt fredsavtal som 

gick ut på att pilgrimerna skulle ges tillträde till Jerusalem.  

 

Det fjärde korståget 

Det fjärde korstågets motiv var även det att återerövra Jerusalem, men det slutade med att 

Konstantinopel plundrades 1204. Wibeck (2007) framhäver att påve Innocentius III 

utfärdade en ny korstågsbulla i augusti 1198. Han var ung och nyinstallerad, och ville ta 

initiativet i det heliga kriget.  

 

I påvens plan ingick att alla städer, grevar och baroner under två år skulle tillhandhålla 

korsfarare på egen bekostnad, kungar omnämndes inte eftersom påven ville att korståget 

skulle styras av kyrkan. Både de som gjorde pilgrimsresan och de som skänkte pengar eller 

manskap skulle få sina synders förlåtelse. Wibeck finner att gensvaret var mycket svalt. 

England och Frankrike befann sig i krig med varandra, Pisa och Genua var också i krig 

med varandra. Det politiska läget i Europa var alltså inte redo för ett nytt korståg. Trots 

detta kom rekryteringen igång och predikanter skickades ut i Europa, bland annat till 

Skandinavien, där korståget enligt Wibeck inte väckte det minsta intresse. Det var i 

Frankrike och Tyskland som intresset var som störs,. vilket ledde till att en armé så 

småningom skapas.  

 

Det visade sig ganska snart att de hade för få stridande samt att de hade gjort en dålig affär 

med Venedig när det gällde transport av korsfararna. För att betala bort skulden de tagit på 

sig mot Venedig bestämdes de att de skulle plundra den kristna staden Konstantinopel. 

Detta misslyckades och väckte istället stor avsky i den övriga kristna världen.   

 

Det femte korståget 

Efter det totalt misslyckade fjärde korståget hade korstågsidealet svårt att leva vidare. 

Wibeck (2007) menar dock att det fick ett uppsving med de så kallade barnkorstågen. De 

handlar om att tusentals barn gav sig iväg för att erövra det Heliga landet. Den tyska 

rörelsen leddes av en tioårig pojke som hette Nicholas, som predikade om ett korståg och 

som attraherade 7000 barn. Dessa skulle inte genom våld ta tillbaka Jerusalem utan genom 

omvändelse. De lyckades inte ta sig iväg till Jerusalem, däremot väckte barnkorstågen den 

religiösa glöd som kom att initiera till det femte korståget 1218.  
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Påve Innocentius III gav inte upp tanken på att återerövra Jerusalem. Påven utlyste ett 

kyrkomöte, det viktiga fjärde Laterankonciliet, där påven vädjade till Västeuropas ledande 

personer att ansluta till det nya korståget. Också Nordens tre ärkebiskopar fick order att 

infinna sig, påven godkände inga ursäkter. Det fjärde Laterankonciliet 1215 beskriver 

Wibeck som ett av de viktigaste kyrkomötena för västkyrkan under medeltiden. Omkring 

400 biskopar och 800 abbotar samt representanter för den världsliga makten kom till Rom. 

Det fanns två syften med dessa möten, dels skulle kyrkan reformeras, dels skulle det 

Heliga landet återtas. Reglerna inom kyrkan skulle skärpas, villoläror och kättare skulle 

bekämpas. Judarna svarade för den värsta sortens villoläror menade påven. Enligt de nya 

lagarna skulle judarna helt isoleras från den kristna omvärlden.  

 

Det blev förbjudet för judarna att bo i samma hus som kristna, ingen jude kunde utses till 

ett ämbete som gav honom rätt att bestämma över en kristen. För att ingen kristen av 

misstag skulle bli vän med en otrogen var judar tvungna att bära en särskild hatt eller ett 

märke på kläderna när de visade sig offentligt. Katolikerna predikade även för det femte 

korståget och i alla länder som lydde under påven skulle också predikas för det nya 

korståget. Påve Innocentius III insjuknade dock och dog 1216. Han efterträddes av en 

gammal kardinal som antog namnet Honorius III. Förberedelserna för korståget fortsatte, 

men entusiasmen saknades helt ute i Europa.   

 

Korsfararna kom iväg och lyckades inta staden Damietta. Här blev korsfararna erbjudna ett 

fredsavtal av muslimerna som gick ut på att de skulle få tillbaka Jerusalem om de lämnade 

Egypten. Detta förkastades och de tågade vidare mot Kairo. Efter en serie av misslyckade 

slag blev korsfararna tvingade att skriva under ett åttaårigt fredsavtal som var mindre för-

delaktigt än det som de tidigare förkastat, korsfararna fick nämligen inte Jerusalem, utan 

fick istället ännu ett misslyckat korståg. 

 

Det sjätte korståget 

Wibeck (2007) beskriver att efter det femte korståget var kritiken hård runt om i Europa. 

Den tyske kejsaren Fredrik II var villig att ändra bilden av korstågen, och svor eden att 

bege sig på ett nytt korståg. Han var beredd att lämna Europa 1227, men Fredrik blev sjuk 

och resan blev framskjuten ett år. Gregorius IV som numer var påve ogillade Fredrik II. 

Påven exkommunicerade den tysk-romerska kejsaren på grund av att korståget inte kom 

igång. På grund av denna exkommunicering vägrade många att samarbeta med Fredrik, 

vilket innebar att han fick svårt att få ihop en slagkraftig armé.  
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På grund av sin svaga armé använde sig Fredrik II av diplomati. Enbart genom diplomati 

och utan någon militär sammanstötning fick Fredrik II Jerusalem, Betlehem samt en 

korridor ner till kusten. Dessutom skulle korsfararna få Nasaret, västra Galiléen och det 

muslimska området runt Sidon. Undantag gjordes för tempelområdet, Klippmoskén och al- 

Aqsamoskén som skulle förbli muslimska. Freden skulle vara i tio år. Men denna överens-

kommelse accepterades inte av de troende på någon sida. Orsaken finner Wibeck troligen 

av att Fredrik blivit exkommunicerad. 

 

Det sjunde korståget 

Även det sjunde korståget slutade i katastrof för korsfararna. I augusti 1244 återerövrade 

muslimerna Jerusalem. Wibeck (2007) menar att man nu kunde urskilja ett tydligt mönster, 

Korsfararna höll på att förlora kontrollen över det Heliga landet. I Frankrike låg kung 

Ludvig IX svårt sjuk i malaria, och han lovade Gud att om han skulle bli frisk, skulle han 

befria det heliga landet. Mirakulöst överlevde kungen och han började planera ett nytt 

korståg. Korsfararna reste från Cypern med över 300 skepp och över 15 000 man. Även 

denna gång hade Damietta i Egypten som mål. Även denna gång begår Korsfararna stora 

taktiska misstag som till sist försvagar dem så att de måste fly hem.  

 

Det åttonde korståget 

Ludvig IX tog korset ännu en gång 1267, och han planerade det nya korståget noggrant och 

fick med sig utländskt stöd. Något överraskande var målet denna gång Tunisien och enligt 

Wibeck (2007) vet man inte riktigt varför Ludvig valde just detta mål. År 1270 började 

belägringen av Tunis, som man lyckades inta. Men bara efter en månad insjuknade Ludvig 

IX och han dog ganska snabbt, så gjorde även hans söner. På grund av att korsfararna nu 

saknade någon tydlig ledare började man förhandla med muslimerna. Belägringen av Tunis 

var över och korsfararna drog sig tillbaka till Acre, en vapenvila slöts. När sedan Acre föll 

1291 hade den västeuropeiska närvaron i Levanten varat i nära 200 år. Trots att fler mindre 

korstågsexpeditioner skulle följa de åtta stora uppstod aldrig korsfararstaterna på nytt. 
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5. Olika tolkningar av korstågen  

Förutom det fysiska arvet som korstågen lämnade efter sig finns ett mentalt arv som gjort 

förhållandet mellan islamvärlden och väst minst sagt infekterad. Wibeck (2007) visar att 

judarna idag kan beskrivas i arabisk litteratur som moderna korsfarare, vilka invaderat och 

ockuperat Palestina med hjälp av den kristna västvärlden. Historikern Amin Maalouf 

skriver i boken Korstågen enligt araberna (1992) att den arabiska orienten fortfarande ser 

västerlandet som en naturlig fiende.  

 

Wibeck visar på Sayyid Ali al-Hariri, känd egyptisk historiker, som 1899 publicerade en 

text där han jämför kolonialismen med korstågen, och dessutom att européerna som erövrat 

delar av den osmanske sultanen planerade att ta ännu mer mark av honom. Han menar 

också att Europa då bedrev ett nytt korståg mot islam. En annan som under samma tid 

skrev om detta ämne var en indisk lärd muslim, Syed Ameer Ali. Han beskriver korstågen 

som ett utslag av västerländskt barbari och europeisk girighet. Usama Bin Laden använder 

korstågsretoriken enligt Wibeck i nutid i kriget mot väst. Han har till exempel namngett ett 

viktigt nätverk som han kallar ”Världens islamska front mot judar och korsfarare”. Genom 

detta rättfärdigar han terrorn med sådan retorik. Även George W. Bush använde denna 

retorik när han beskrev kampen mot Bin Laden och al-Qaida som ett korståg mot den 

internationella terrorismen. Detta var ett uttalande som han sedan fick ta tillbaka. Walzer 

(2002) påpekar att Bush följer en lång rad av presidenter som vet om att korstågsretoriken 

är ett effektivt sätt att framställa gott mot ont. Det vill säga framställa väst och i synnerhet 

USA som guds arme och muslimerna som de otrogna onda. 

 

Wibeck (2007) lyfter fram tre perioder och visar exempel på hur korstågen i väst har 

tolkats. 

� Den första perioden varar från 1095 och fram till slutet av 1500-talet. Under denna 

tid utgör islam ett stort hot mot Europa och försvaret av detta hot är kristendomen. 

Genom religionen rättfärdigas korstågen. 

� I andra perioden, som sträcker sig från 1600-talet till 1700-talet, bedöms korstågen 

utifrån religiösa eller rationalistiska värderingar.  

� Under den tredje perioden som sträcker sig från 1800-talet och fram till nutid, 

börjar korstågen på allvar att diskuteras. Men under 1900-talet växer kritiken och 

en splittring sker mellan akademiska forskare och den folkliga synen.  
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Under den tredje perioden publicerar sig många europeiska författare med tydliga negativa 

åsikter om korstågen. Den engelske historikern Steven Runcimen beskriver i History of the 

crusades (1951) korstågen som en tragisk och destruktiv episod. Han framhåller att det 

heliga kriget inte var mer än en handling av intolerans i Guds namn och att det var en synd 

mot den heliga Ande. Enligt Wibeck beskriver Geoffrey Barraclough Korstågen med en 

liknande bild och menar att korstågen inte var en stor rörelse inom kristendomen, utan en 

manifestation av aggressiv anda. Voltaire beskriver korsfararna i boken Ludvig XIV: s sekel 

(1751) som äventyrare och stråtrövare vilka drevs av törsten efter stråtröveri. Men det kom 

samtidigt enligt Wibeck en ström av författare som försvarade korstågen. De menar att 

Europa absolut var hotat av islam och korsfararna försvarade västerlandet mot detta hot. 

Korstågen förklaras som ett uttryck för religiös glöd, världsliga motiv med kyrklig inbland-

ning. Harrison (2005) menar att legitimeringen av korstågen grundade sig på uppfatt-

ningen, redan formulerad av Augustinus, att rättfärdiga krig kunde föras genom auktori-

sering av Gud. 

 

Förutom de tre perioderna av skilda tolkningar lyfter Wibeck fram den amerikanske 

professorn Giles Constable som delat upp de olika tolkningarna av korstågen i fyra olika 

kategorier: 

� Traditionalisterna: Dessa menar att korstågen måste gå österut. Korstågen var till 

för att hjälpa de kristna mot muslimerna för att befria Jerusalem och den Heliga 

gravens kyrka. Det sista korståget slutade med att korsfararna föll i Palestina 1291. 

De nordiska korstågen mot Baltikum, återerövringen av Spanien eller mot de 

osmanska turkarna på 1400-talet betraktas alltså inte som korståg utan går enligt 

traditionalisterna under benämningen ”krig”.  

� Pluralisterna: Dessa definierar korstågen, oavsett geografiskt mål, som krig 

auktoriserat av påven. Enligt pluralisterna sträcker sig korstågen långt fram i tiden, 

och korstågshistorien avslutas först 1798 när Malta föll i Napoleons händer. Även 

återerövringen av Spanien, krigen mot kättare samt de nordiska korstågen mot 

Baltikum, Finland och Ryssland räknas som korståg. 

� Generalisterna: Dessa menar att varje strid med religiösa motiv ska betraktas som 

ett korståg. Ett korståg är helt enkelt ett Heligt krig som utkämpas på order av Gud, 

vilket betyder att ett korståg kunde riktas mot vilken av Guds fiender som helst. 

� Popularisterna: Dessa menar att korstågens karaktär låg i en profetisk kollektiv 

hänförelse bland bönder och proletariat i Västeuropas städer, som till exempel 

barnkorstågen sommaren 1212. 
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6. Motivet till kriget i Afghanistan 

Afghanistans historia 

Holmertz (2001) beskriver Afghanistans historia som präglats av att landet många gånger 

blivit genomgångsland för inkräktade arméer, eller klämts mellan mäktiga grannar. 

Afghanistans svåra terräng har dock bidragit till att de afghanska stammarna lyckats hålla 

emot mot invasionsvågor. Afghanistan kom att bli en del av det persiska väldet, vilket 

gjorde att det arabiska inflytandet blev stort. Detta ledde till att Afghanistan islamiserades 

på 600 talet enligt vår tideräkning. Under 1200 och 1300-talet drabbades landet av mongol-

iska invasionsvågor. Mongolerna blev kvar i landet tills dess den persiske härskaren Nader 

lyckades driva bort dem 1739. Naders afghanska livvakt Ahmad Shah grundade 1747 

Afghanistans kungliga Durranidynasti, som var kvar vid makten fram till 1978, Ahmad 

Shah räknas enligt Holmertz som den afghanska nationens grundare.  

 

Under 1800-talet blev Afghanistan klämt mellan två mäktiga grannar, det expanderande 

Ryssland i norr och Brittiska Indien i sydväst. Vidare visar Holmerz att Storbritannien 

försökte uppnå dominans över Afghanistan tre gånger 1838, 1878 och 1919, men att de 

brittiska styrkorna slogs tillbaka vid alla tre gånger av afghanska klankrigare. Under 1920-

talet bedrev kung Amanollah Khan en ny reformpolitik som hade som mål att införa väster-

ländska moderniteter i Afghanistan, bland annat västerländsk klädsel påbjöds i Kabul, samt 

att han försökte modernisera landet med hjälp av tunga skatter som bönderna fick betala. 

Detta ledde till ett stort missnöje och kungen störtades 1929 och en tid av inre mot-

sättningar i landet följde.  

 

Sovjetunionens ockupation 

I maj 1988 började de sovjetiska styrkorna reträtten från Afghanistan. Sovjet hade 

misslyckats med att krossa den afghanska gerillan. Carlson (1995) betonar att de väl-

motiverade, men dåligt utrustade gerillamännen hade lyckats att besegra supermaktens elit-

soldater. Först under våren 1992 drevs Röda arméns sista styrkor bort från huvudstaden 

Kabul. Men trots den stora vinsten mot de sovjetiska styrkorna blev det inte fred i Afghani-

stan, En strid om makten i landet mellan olika gerillagrupper, trots att det i Koranen står att 

det är förbjudet att slåss muslimer emellan. Carlson menar vidare att när de sovjetiska 

trupperna under julhelgen 1979 invaderade Afghanistan skakade detta en hel värld. I FN 

fördömdes överfallet och krävde att styrkorna genast skulle lämna Afghanistan.  
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Upptakten till den sovjetiska invasionen var en vänsterkupp mot den dåvarande presi-

denten Mohammed Daud i april 1978. Daud hade varit sovjetvänlig i sin politik, men mot 

slutet av hans presidentskap hade han fört en mer neutral politik. Carlson anger att denna 

nya linje Daud förde oroade en del afghanska kommunister. Därför slog de till mot Daud, 

som dödades i kuppen och Nur Mohammed Taraki blev landets nya ledare. Eftersom det 

rådde stor oenighet mellan olika grupper i Afghanistan kom en ny kupp och Taraki avsattes 

och mördades 1979. Sovjetledarna oroades av den nya utvecklingen som skedde i Afghani-

stan, och eftersom Sovjet arbetat i årtionden med att vinna inflytande i landet, som nu höll 

på att gå om intet bestämdes att en invasion skulle ske. Invasionen var snabb, effektiv och 

välplanerad. Inom loppet av ett par dagar intog de sovjetiska trupperna de viktigaste 

vägarna, städerna och militära anläggningar i landet. Många afghaner flydde över gränsen 

till bland annat Pakistan. Efter den inledande invasionen började en motståndsrörelse att 

växa. Gerillagrupper började ligga i bakhåll och anfalla de sovjetiska grupperna.  

 

Gerillagrupperna började organisera sig och tillsammans tog de namnet Mujahedin. Redan 

från början fanns stora motsättningar inom gruppen och många gerillagrupper slogs mot 

varandra, samtidigt som de gemensamt stred mot de sovjetiska trupperna. Trots splittringen 

förde den afghanska gerillan ett effektivt krig mot den sovjetiska armén, mycket på grund 

av att gerillan gynnades i sin krigsföring av sin lokalkännedom. För att besegra Mujahedin 

satte de sovjetiska trupperna in sitt flygvapen med krigsflygplan och helikoptrar. Gerillan 

utsattes för många bombningar, många civila drabbades hårt. Carlson menar att de sovjet-

iska styrkorna hade vunnit kriget om inte USA, Storbritannien och Kina började förse 

gerillan med luftvärnsraketer, som gerillan kunde använda för att skjuta ned de sovjetiska 

stridsplanen och dess helikoptrar. Detta gjorde att kriget vände till fördel för gerillan.  

 

De sovjetiska ledarna började inse att det inte skulle gå att vinna kriget mot gerillan med 

militär makt, därför började sovjet söka sig till fredliga uppgörelser. Carlson (1995) anser 

att det fanns fem starka skäl till detta.  

 

� Den sovjetiska armén led svåra bakslag och soldaterna tappade mycket av sin 

motivation att strida i fiendeland, många började bruka narkotika för att orka med 

kriget. 

� Sovjet hade svåra ekonomiska problem och kriget var dyrt och drog ut mycket på 

tiden. 
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� I sovjet fanns många miljoner muslimer som ogillade detta krig, och ingen av dessa 

muslimer ville delta i kriget eftersom Koranen förbjuder muslimer att döda andra 

muslimer. 

� USA och Sovjet hade börjat förhandla om en stor nedrustning av sina arméer och 

kriget i Afghanistan var ett stort hinder för en sådan nedrustning. 

� Invasionen av Afghanistan hade gett Sovjet dåligt rykte runt om i världen, och 

särskilt var kritiken stark från de övriga muslimska länderna. 

 

7. Konflikten mellan USA och Afghanistan 

Afghanistan under talibanerna 

Holmertz framhåller att den nya islamska ledningen präglades av starka etniska och 

ideologiska motsättningar och därför bröt inbördeskrig ut. Eftersom en fungerande central-

makt saknades föll landet sönder och lokala krafter tog över provinserna, och ett bandit-

välde bredde ut sig i landet. Befolkningens krigströtthet gynnade talibanerna, som snabbt 

tog kontroll över södra Afghanistan, mycket tack vare hjälp av Pakistan och av USA, som 

såg talibanerna som en regional motvikt till Iran. Mellan åren 1998 och 2001 kontrollerade 

talibanerna nästan 90 % av Afghanistan.  

 

Dess ledare mulla Mohammed Omar, använde sig främst av veteraner från kriget mot den 

sovjetiska regimen som sina högra händer, medan fotfolket ofta rekryteras bland studenter 

vid olika koranskolor. Ordet taliban kommer från det arabiska ordet Tali, som betyder 

student. Eftersom Afghanistan varit relativt isolerat, har talibanerna varit beroende av 

islamiska extremister som kommit till landet för att delta i det Heliga kriget, Jihad. Den 

saudiske terroristen Usama bin Landen utövade från slutet av 1990-talet stort inflytande 

över talibanerna. Holmertz  visar att rörelsen har starka band med terrornätverket al-Qaida, 

och att talibanernas kamp idag kännetecknas av ett omfattande bruk av självmordsattentat, 

riktade angrepp mot utvecklingsprojekt och brutala kidnappningar. Talibanerna företräder 

en djup konservativ tolkning av islam och dess traditioner, med sträng rättskipning och 

konservativ kvinnosyn.  

 

Vidare beskriver Holmertz (2001) hur Afghanistan under talibanerna blev internationellt 

isolerat. Orsaken till detta ser han i att talibanerna 1997 avskaffade republiken och införde 

ett emirat. Detta emirat erkändes aldrig av FN. Främsta orsaken var deras diskriminering 

av kvinnor, deras stöd till terrorister samt landets stora narkotikaproduktion. 1998 befann 
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sig talibanregimen i konflikt med västvärlden på grund av att sprängattentat mot USA:s 

ambassader i Kenya och Tanzania. Usama bin Laden pekades ut som hjärnan bakom 

sprängdåden som sedan flera år befunnit sig i Afghanistan, och att talibanerna vägrade att 

lämna ut honom. På grund av detta besköts militära talibanska anläggningar med robotar. 

1999 avbröt USA handeln med talibanerna och samma år införde FN ekonomiska sank-

tioner mot Afghanistan, då de skyddade terroristerna i landet. Sedan talibanerna på nytt 

vägrat lämna ut Usama bin Laden efter terrorattackerna 11 september 2001 inledde USA 

bombningar över stora delar av Afghanistan i syfte att oskadliggöra bin Laden och hans 

nätverk al-Qaida. 

 

Religionsterrorism  

Terrorismen är en sådan stor del av varför USA startade kriget mot Afghanistan. Vi ville 

därför ge en bild av hur religionsterrorismen uppkomst och hur den fungerar idag. 

Religionsterrorism var enligt Jervas (2003) den dominerade terrorismen fram till 1800-talet 

då olika ismer, som till exempel nationalism, anarkism och marxism slog igenom. Den 

religiösa terrorismen kom inte tillbaka förrän på 1980-talet. Jervas menar vidare att det 

finns vissa faktorer som gjorde att religionsterrorism återkommit de senaste decennierna. 

Den viktigaste är den islamistiska revolutionen i Iran, vilken blev en stark inspirationskälla 

för andra fundamentalister. En annan anledning menar Jervas var det kommande tusen-

årsskiftet, då många trodde att något stort skulle ske, som till exempel att Messias skulle 

återkomma och upprätta ett nytt rike. Religionsterrorismen utmärks enligt Jervas av att den 

inte skyr några medel eller metoder. Detta legitimeras med att det rör sig om ett heligt krig 

i Guds tjänst. Religionsterrorister rekryteras från alla samhällsklasser. 

 

Jervas ställer sig frågan varför Mellanöstern med omnejd har så stor förmåga att framkalla 

terrorism. Jervas finner att när missnöjet överskrider en viss gräns och då den politiska för-

ändringsvägen förefaller stängd, så tenderar terrorismen att frodas. Jervas påminner om att 

ordet islam betyder underkastelse och överlämnande, och att alla människor enligt islam är 

skapade av Gud för att vara hans tjänare, och bör alltså följa hans lag (sharian), och att 

koranen uppfattas som definitiv. I västvärlden ses idag religiösa föreställningar vanligen 

som en privatsak, medan religionen enligt islam innehåller anvisningar för ett livsmönster 

som skall genomsyra hela samhället. Jervas menar att denna skillnad och dess konse-

kvenser är mycket viktig för att förstå terrorismen.  
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Jervas tar även upp skillnaden mellan begreppen islam och islamism. Islam är enligt 

honom liktydigt med den vitt spridda religionen, kulturen och samhällsåskådningarna som 

grundades på 600-talet, medan islamismen främst är en produkt av det tjugonde år-

hundradet. Med islamismen åsyftas enligt Jervas sådant som en militant muslimsk rörelse 

med holistisk syn på islam och som vill återupprätta kalifatet. Sharia skall genomsyra även 

det politiska systemet. Med militant menas att den utnyttjar alla för sitt syfte användbara 

metoder, inklusive civilt och militärt våld, vilket menas att våldsmetoder är legitimerade. 

 

En stor utveckling för islamismen var enligt Jervas Sovjetunionens invasion av Afghani-

stan. Många muslimer i Mellanöstern uppfattade den sovjetiska invasionen som ett angrepp 

på hela islam. Många muslimer främst från Saudiarabien, Egypten, Algeriet och Pakistan 

åkte till Afghanistan för att stödja det heliga kriget Jihad. Detta fenomen hände igen när 

USA invaderade Afghanistan, många muslimer kom till Afghanistan för att strida i islams 

namn.  

 

I samband med attacken på de irakiska styrkorna som 1990 ockuperade Kuwait statio-

nerades, till islamisternas stora förtrytelse, många amerikanska styrkor i Saudiarabien. 

Dessa drogs inte tillbaka efter att Kuwait befriats. Saudiarabien anses av många muslimer 

vara det heliga landet. På saudiskt territorium finns Mecka med Kaba och dess svarta sten, 

Profetens grav finns också i staden Medina. Att permanent placera utländsk trupp, så 

kallade otrogna på saudiarabiskt land är enligt många muslimers synsätt, menar Jervas är 

att grovt våldföra sig på det heliga landet.  

 

Många muslimer ser på västerländska trupper idag som muslimerna såg på korsfararna. 

Många muslimer menar också att de otrogna inte bara vill ockupera stora delar av Mellan-

östern, utan de vill också utrota islam. Jervas anser att detta har gjort att många attacker har 

skett mot USA och andra västerländska länder, till exempel sprängningen av World Trade 

Center 1993, som Usama bin Laden mest troligt hade planerat, militärbaser i Saudiarabien 

har attackerats med många döda amerikanske soldater som resultat, bombningarna på 

amerikanske ambassader i Kenya och Tanzania där 224 människor dog, och kulmen hittills 

terrordåden 2001.     

 

Jervas tar upp frågan om vad som hände med USA efter att attackerna 2001. Han menar att 

terroristerna nu hade utmanat världens enda supermakt, dess befolkning, regering och en 

föreställning om att det amerikanska hemlandet var fredat från angrepp utifrån. Plötsligt 
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ifrågasattes allt, inte minst av amerikanerna själva. Efter att ha samlat sig efter attackerna 

började administrationen planera för en motstrategi. Nu skulle USA inte göra som Clinton 

gjorde när ambassaderna i Afrika sprängdes. Clinton satte in kryssningsmissiler mot miss-

tänkta mål i Sudan och Afghanistan, sedan lät han i saken bero. Nu räckte det inte med 

detta utan nu var det full attack som gällde. 

 

Kriget motiveras 

Jervas menar att den 11 september 2001 definierades terroristattackerna som en krigs-

handling riktad mot USA:s hjärta. Svaret skulle bli i enlighet med detta, Påståendet att man 

befann sig i krig var inte bara för att samla stöd på hemmaplan, utan man ville kunna 

motivera kriget folkrättsligt. Enligt FN stadgan är krig i princip förbjudet, men det finns 

två undantag. Militära insatser får ske dels för att återställa och dels för att bevara fred och 

säkerhet. Säkerhetsrådet accepterade detta synsätt och kriget mot terrorismen var nu legiti-

merat av FN.  

 

I och med att USA:s styrande elit, till skillnad vid flygangreppet på Jugoslavien, lade fram 

frågan inför FN hade USA tagit ett stort steg i multilateral riktning. Den här gången hade 

man bestämt sig för att handla enligt regelboken med största möjliga stöd från världs-

samfunden. Jervas visar hur USA byggde upp en världslig koalition mot terrorismen, som 

även Nato stödde USA i, vilket föranledde organisationen att för första gången åberopa 

artikel 5, alltså den om kollektivt självförsvar. EU, Ryssland och Kina uttryckte snabbt sitt 

stöd för den amerikanska linjen. Det enda motstånd mot denna koalition fick USA från den 

muslimska världen. 

 

Jervas framhäver att parallellt med att Bushadministrationen försökte legitimera sina 

ambitioner i FN, skapa en stor koalition mot terrorismen och sjösätta sin ekonomiska 

strategi, pågick en omfattande militär uppladdning, som fick namnet ”Enduring Freedom”. 

In i det sista försökte USA få talibanerna att lämna ut Usama bin Laden, men talibanerna 

vägrade. Den 7:e oktober 2001 anföll USA med hjälp av Storbritannien mål i Afghanistan. 

Först attackerades afghanska spanings och kommunikationsfaciliteter med flygstridskrafter 

och kryssningsrobotar. Kort efter attackerna inletts informerade USA FN:s säkerhetsråd, 

helt i enighet med vad folkrätten föreskriver. Bombningarnas första fas betonar Jervas blev 

en stor framgång för USA.  
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Nästa fas hade till syfte att förstöra mål som skulle bryta talibanregeringens motståndsvilja, 

men detta misslyckades och Kabul vägrade att ge upp. Fas tre, angreppen mot talibanernas 

militära försvarsställningar gav däremot stor lycka och Norra alliansen startade en 

blixtattack och intog Kabul. Även om störtandet av talibanerna inte var USA:s huvudmål 

var dess avlägsnande en nödvändighet för USA, eftersom  talibanerna vägrade lämna ut al-

Qaida ledningen. I FN upplevde man i alla fall talibanernas fall som en stor framgång. 

Jervas framhåller att president Bushs popularitet nådde stora höjder.            

 

8. Olika tolkningar av kriget i Afghanistan 

Myter om kriget i Afghanistan enligt en krigsmotståndare 

Rahul Mahajan skriver i artikeln The New Crusade; America’s War on Terrorism (2002) 

om vissa myter angående kriget i Afghanistan. Han visar hur många valt att jämföra 11 

september med attacken på Pearl Harbour. Själv menar han att detta inte är jämförbart, då 

attacken på Pearl Harbour gjordes av en kraftfull stat vars syfte med denna attack var att 

kunna ta kontroll över hela Stillahavsområdet. Attacken på World Trade Center genom-

fördes av 19 män som deltog i ett nätverk av terrorister med långt ifrån samma resurser 

som Japan hade vid attacken på Pearl Harbour.   

 

Mahajan finner att attacken 11 september beskrivs som en attack på vår frihet. Men tittar vi 

på Usama bin Ladens filmer så är det inte friheten eller demokratin, eller hur våra kvinnor 

lever i väst som han inte gillar. Mahajan menar att det är istället är hur USA har ställt sig 

bakom Israel i konflikten Israel-Palestina, samt hur amerikanska företag stödjer korrupta 

regimer för att gynna dem själva. Bin Laden anser inte att USA har något att göra i Mellan-

östern regionen så till vida de inte vill bedriva handel på jämlika villkor. Han anser också 

att polariseringen i konflikten som USA framfört med slagorden: antingen är du med oss 

eller med terroristerna. Han menar att i kriget i Afghanistan begår USA många krigsbrott 

och detta kan jämställas med terrorism då USA begår brott mot de civila i Afghanistan. 

Därför blir en polarisering mycket fel enligt Mahajan som menar att vi istället bör ha en 

mer nyanserad bild.  

 

Stora delar av den amerikanska befolkningen hävdar att kriget i Afghanistan är ett krig i 

självförsvar. De menar, för att förhindra attacker på USA måste de attackera källan till 

angreppen. Mahajan menar dock att Afghanistan inte hade några interkontinentala robotar 

eller bombflyg med lång räckvidd som kunde utgöra ett direkt hot mot USA. Han menar 
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också att en förutsättning för att terrorister ska kunna attackera USA måste de redan vara 

inne i landet. Det tillstånd som USA fick av FN: s säkerhetsråd var att attackera i själv-

försvar. Vad Mahajan tycker är konstigt är att USA efter 4 veckors bombande fortfarande 

kunde hävda självförsvar, trots att de inte hittat något som tyder på en ny attack mot USA. 

 

Många amerikanska medborgare hävdar att kriget är en återgäldning för attackerna den 

11:e september. Mahajan hävdar att detta inte är en trolig förklaring, även om han förstår 

om känslorna hos den amerikanska befolkningen var heta och krävde hämnd. 

 

....there is a desire by the American people to not seek only revenge, but to win 

a war against barbaric behavior, people that hate freedom and hate what we 

stand for. (George W. Bush President Urges Readiness and Patience 2001-

09-15) 

 

Mahajan ger istället två exempel på varför USA började kriget i Afghanistan. I det första 

jämställer han USA med Romerska och Brittiskiska imperiet, och menar att USA har 

väldigt stor makt över både världens ekonomiska och militära resurser. Om imperiet, det 

vill säga USA, skulle visa någon svaghet på dessa punkter skulle det leda till att imperiet 

snabbt tappade den kontroll som det tidigare haft. Här tar Mahajan upp Vietnamkriget som 

exempel på att när USA förstod att de inte skulle vinna den politiska segern fortsatte de 

ändå att kriga långt efter detta. Detta endast för att visa priset för om någon annan skulle 

göra detsamma, det vill säga de skulle få ett långt och kostsamt krig mot en motståndare 

som är övermäktig.  

 

Den andra orsaken till kriget som framhålls är att USA vill ha kontroll över olja och natur-

gastillgångarna i centrala Asien. Afghanistans läge gör det enkelt för USA att bygga en 

pipeline som kan ledas till Indiska oceanen via Pakistan, för att sedan transporteras vidare 

till den växande asiatiska marknaden och dessa resurser. Men också att Afghanistans läge 

gentemot Ryssland är gynnsamt. Då detta krig också gör det möjligt för USA att sätta 

militära baser positionerade nära Ryssland utan diplomatiska svårigheter som annars skulle 

vara fallet om inte kriget pågått 
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Kriget startades på grund av att göra det säkrare för amerikanska medborgare. Detta kan vi 

klart se i uttalandet av President Bush, 

 

Our nation faces a threat to our freedoms, and the stakes could not be higher. 

We are the target of enemies who boast they want to kill -- kill all Americans, 

kill all Jews, and kill all Christians. We've seen that type of hate before -- and 

the only possible response is to confront it, and to defeat it (George W Bush 

President Discusses War on Terrorism 2001-11-08)   

 

Tvärtom, säger Mahajan, då han menar att kriget istället endast ökat hatet mot USA i den 

muslimska delen av världen. Bin Laden har nu givits en ännu större rekryteringsbas för att 

kunna genomföra nya attacker mot USA. Han anses numer som vara en hjälte inom den 

muslimska världen. Han ansågs innan attackerna den 11:e september och kriget i Afghani-

stan vara en person som inte så många inte kände eller inte brydde sig om. Mahajan 

påpekar också att det faktiskt var CIA (Central Intelligence Agency) som från början gjorde 

det möjligt för muslimska terrornätverken att byggas upp genom stöd från USA.    

 

Inhemsk amerikansk media har enligt Mahajan även en stor del i att USA inledde kriget i 

Afghanistan. Efter attacken den 11:e september skreks det ut att hämnd skulle krävas i 

media. De var från början inte heller granskande mot USA:s styrande skikt med President 

Bush i spetsen. När amerikansk media väl kritiserade regeringen var det inte för att de 

startade ett krig, utan att det bombades för lite. Ingen i media var heller förundrade över att 

en plan att attackera Afghanistan redan fanns, det vill säga att en attack på Afghanistan 

redan var planerad. Ingen i media tyckte heller inte att en diplomatisk väg att försöka få bin 

Laden utlämnad var en bra idé. Media påpekar heller inte tillräckligt starkt hur mycket av 

kriget som var kopplat till naturresurser så som olja och naturgas.  

 

Mahajan anser även att de civila offer som kriget skapar, självcensurerar media i USA bort. 

Det som rapporteras ansågs av Bush administrationen vara propaganda från muslimskt 

håll. Detta leder till att befolkningen i USA inte sår vilka umbäranden ett krig hade på be-

folkningen i Afghanistan. Den stora massan i USA tror då att det endast är några få 

oskyldiga civila som fått sätta livet till, och detta ses som ett litet offer på vägen mot seger. 

USA tillät inte heller amerikanska journalister att verka fritt i början av kriget. Media som 

de inte kunde kontrollera, så som journalister från andra länder, hanterades bryskt såtillvida 

de inte rapporterade så som USA ville. USA försökte till och med att få Al Jazeera skulle 
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censurera sina sändningar. Mahajan anser vidare att det lilla inhemska motståndet mot 

kriget i Afghanistan förlöjligades i inhemsk media. Media fick dem att framstå som 

personer som tyckte att 11: e september inte var någon stor ”grej” och att deras lösning på 

det hela var varken diplomatisk eller militär. Media framställde dem som att de inte ville 

göra något åt saken.  

 

”Just war” theory 

Michel Walzer tar i sin artikel The triumph of just war theory (2002) upp teorin som han 

kallar ”Just war” (Det rättfärdiga kriget). Han går tillbaka till Augustinus tid. Från att vara 

kristna pacifister till att vara krigare i Guds namn. Augustinus ansåg enligt Walzer att krig 

kan vara nödvändiga för att bevara freden. Denna teori används för att legitimera och starta 

krig genom århundraden. Kungar och furstar menade att de inte krigade för att vinna land, 

utan endast för att bevara freden. Användningen av ”Just war” teorin var under denna tid 

till stor del hyckleri, enligt Walzer. I och med att de suveräna staterna bildades blev detta 

begrepp mindre och mindre använt främst därför att härskarna inte behövde försvara sig 

mot Gud på samma sätt som tidigare, och härskarna fick ett mer Machiavellianskt sätt att 

se på världen.  

 

Allt detta ändrades igen i och med Vietnamkriget enligt Walzer. Detta krig blev snabbt 

ifrågasatt. Vad USA egentligen hade att göra i en stat långt borta från dem själva, och som 

dessutom inte utgjorde något uppenbart hot mot USA. De moraliska aspekterna i bedömn-

ingen av krig var nu en stor del av kriget. Du kan inte föra ett krig som kan motarbetas på 

hemmaplan och upprör större delar av dina medborgare. Du kan inte länge föra krig och 

skada civila, utan att det inte uppmärksammas och väcker avsky över hela världen. Du kan 

inte föra ett krig i ett annat land, utan stöd från stora delar av civil befolkningen i det 

aktuella landet. Att vinna deras ”heart and mind” har blivit viktigt för att inte få dålig pub-

licitet och stort motstånd i stora delar av världen. ”Just war” teorin har nu blivit en del av 

hur generalerna måste förklara ett krig, det vill säga att kriget är det som behövdes göras 

för att bevara freden. Walzer anser att kriget i Afghanistan är ett krig som ”Just wear” 

teorin kan appliceras på.  
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Walzer tar som exempel när USA understödde motståndsrörelsen mot Sovjet, trots att 

Sovjet till slut blev tvungen att dra tillbaka sina trupper och USA vann en stor politisk 

seger. USA:s agerande var drivet av geopolitiska och strategiska motiv i och med att det 

kalla kriget fortfarande pågick. En annan bidragande orsak till att få amerikanska med-

borgare att delta var att de trodde de kunde befria en stat från ett politiskt system som de 

menade Sovjet påtvingade afghanerna. Problemet för USA, efter att ryssarna dragit sig 

tillbaka, var att de behövde stanna kvar för att fortsätta bygga upp landet och ge det ett 

stabilt demokratiskt system 

 

De grupper som USA allierat sig med under kriget i Afghanistan var inte heller intresserade 

av att göra Afghanistan mer liberalt, utan snarare tvärtom. Från att vara de som hjälpt till 

att befria landet var nu USA landet som hjälpt till att förstöra det. USA ansåg inte att det 

var deras ansvar att bygga upp Afghanistan igen. Walzer förespråkar vidare att en stat som 

deltagit i ett krig också har ansvar för att se till att läget i den stat de förts krig i, återgår till 

”status que.”.   

 

Hur definieras terrorism och hur bör den bekämpas 

Jervas (2003) skriver att efter attackerna mot World Trade Center och Pentagon hösten 

2001 tycks många tro att religiöst underbyggd terrorism skulle vara något nytt. Men Jervas 

påpekar att religionsterrorismen är den äldsta formen av terrorism, och som exempel tar 

han upp att sikarierna, en judisk sekt som bedrev en omfattande terroristkampanj mot den 

romerska ockupationsmakten i Palestina under åren 66-73. 

 

Noam Chomsky skriver i artikeln Terror and just response (2002) att 11:e september 

kommer att gå till historien som ett mörkt ögonblick. Alla väststater var överens om att 

terrorismen måste utrotas, och speciellt den som är statligt understödd. USA:s ledande 

skikt beskrev dem som ”Depraverade motståndare till civilisationen” eller ”återgång till 

barbariet”. Men Chomsky frågar sig vad terrorism är och hur vi skall definiera denna, och 

även hur vi ska respondera mot denna. Definitionen av terrorism, enligt en doktrin från 

amerikanska utrikesdepartementet är att använda våld eller hot om våld för att uppnå mål 

som är politiska, religiösa eller ideologiska. 11: e september är ett sådant brott, men 

Chomsky frågar sig varför USA understödjer Israel eller varför de understödde Syd Afrika 

under 80-talet, som också sysslar/sysslade med verksamhet som också kan falla in under 

terrorism. USA hade till och med ANC (African National Congress) stämplad som ter-

roristorganisation.  
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Jervas (2003) gör en liknande definition när han tittar i svenska akademins ordlista, där det 

står att terror syftar till ett skräckvälde, skräckinjagande våldsmetoder använda i politiskt 

syfte. I ordlistan återfinns också begreppet terrorisera som handlar om att kuva eller 

behärska, injaga skräck. Jervas tar också upp en amerikansk definition som amerikanska 

utrikesdepartementet gjort, i vilken termen ”terrorism” avser avsiktligt, politiskt motiverat 

våld riktade mot icke stridande mål. När det gäller USA: s inblandning i Afghanistan und-

rade Chomsky (2002) över hur det kan vara så att USA anfaller Afghanistan med full kraft 

för att de inte utlämnar Bin Laden, när USA har samma krav på Haiti när det gäller att 

utelämna Emmanuel Connstant.  

 

Chomsky återger också två Oxford forskare, Frank Schuller och Thomas Grant som lämnat 

en förklaring som legitimerar kriget i Afghanistan. De menar att storleken på motangreppet 

bestäms av storleken på attacken, samt med vilken aggression attacken utfördes och värden 

i det attackerade målet. Schuller och Grant (2002) anser att attacken den 11:e september 

var en brutal attack mot hela västvärlden utförda av män med en annan moral än vi i väst. 

Att attacken sedan riktades just mot World Trade Center var en attack på marknads-

ekonomin. Att sedan Afghanistan ställer sig på den sida som genomförde attacken genom 

att inte möta USA:s krav, detta medför att USA och alla dess allierade har moraliskt rätt att 

angripa Afghanistan och den talibanska regeringen med våld. Chomsky (2002) ifrågasätter 

detta resonemang och menar att i så fall hade Sudan rätt att dräpa flera tusen amerikanska 

medborgare för bombningarna 1998. 

 

Chomsky tar också upp hur USA från början inleder med kraven att Afghanistan ska ut-

lämna de ansvariga för terrordåden den 11:e september, om ingen utlämning sker ska USA 

bomba Afghanistan. Ingen utlämning sker och efter tre veckors bombande och det diplo-

matiska läget inte ändrats, byter USA och dess allierade helt plötsligt mål med bomb-

ningarna, de vill nu störta den talibanska regeringen och tillsätta en ny. Bombningarna har 

helt klart haft effekt på befolkningen då väldigt många klaner sluter upp på USA: s sida. 

Chomsky menar att en sådan uppslutning endast sker för att få slut på bombningar som 

dödar många oskyldiga. Afghanistan är ett land som historiskt och även på senare tid, varit 

splittrat av klanrivalitet och en sådan uppslutning kan endast vara påtvingad för att få slut 

på bombningarna. 
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Chomsky menar att USA i sin propaganda ville befria kvinnorna i Afghanistan. RAWA 

(Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) som kämpat för kvinnans rätt i 

25 år i Afghanistan fördömde bomningarna. De förstod inte varför oskyldiga människor 

skulle behöva sätta livet till. De krävde istället att det afghanska folket tillsammans med 

USA skulle få slut på lidandet genom att revoltera mot talibanerna.   

 

Påtvingad demokrati 

Andrew J. Enterline och J. Michael Grieg skriver i artikeln Against All Odds (2008) hur 

USA jämför lyckade demokratiseringar i Tyskland och Japan efter 2: a Världskriget, som 

plausibelt framtidsscenario för Afghanistan. Amerikansk policyskapare menar att en lyckad 

demokratisering i Afghanistan skulle fungera som en demokratisk katalysator för övriga 

länder i central Asien. De ifrågasätter dock hur en sådan jämförelse kan göras, när ameri-

kanerna bör ha sett hur Afghanistan sett ut genom historien. Vad säger att Afghanistan skall 

kunna bli demokratiserat genom tvång? För att en stat skall kunna bli demokratisk kräver 

detta ofta en lång närvaro av den ockuperade staten för att kunna införa demokratiska 

institutioner. Enterline och Grieg menar att försöka installera demokrati i Afghanistan är 

som att försöka simma mot strömmen. Afghanistans historia ger landet ett väldigt splittrat 

intryck och det försvårar en framtida demokratisering. Dessutom är landet skiljt i både 

etisk och religiös mening från oss i väst och detta är ett hinder som är väldigt svårt att över-

vinna. Speciellt som lyckade demokratiseringar ofta skett i länder som varit del av ett 

imperium så som kolonialstater, där landet under lång tid byggt institutioner via moder-

landet.  

 

Sveriges insats under konflikten i Afghanistan 

Sveriges övergripande mål enligt UD Afghansitan (2010-05-04) med samarbetet är att 

åstadkomma förbättrade levnadsförhållanden för fattiga afghaner, inte minst för kvinnor 

och flickor, samt att bidra till att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Fred 

och försoning är avgörande förutsättningar för en sådan utveckling. Detta gör de främst 

genom den svenska ambassaden i Afghanistan. Sverige deltar också i den NATO ledda 

säkerhetsstyrkan ISAF (International Security Assistance Force). Sverige är där med cirka 

500 soldater för att förstärka den lokala säkerheten. Sveriges största bidrag är att främst 

hjälpa den ofta korrumperade afghanska polisen att bygga upp ett varaktigt och säkerhets-

system. ISAF styrkan i Afghanistan har baser över hela landet där varje land har ett be-

stämt område. Utan att dra förhastade slutsatser tycker vi att detta påminner mycket om hur 

de kristna enklaverna delade upp det heliga landet.  
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I en artikel i DN ”De som reser har gjort sitt val” (2010-02-09) beskriver Anna Jansson 

mor till en av de dödade svenska soldaterna om det personliga valet att delta i detta krig. 

Hon menar att de som åker har gjort ett val.  

 

Eftersom de själva väljer att åka är de medvetna om hur det är. Har man 

inte pratat om det ordentligt förstår jag att det kan vara oerhört svårt. 

(Anna Jansson ”De som reser har gjort sitt val” (2010-02-09)  

 

 

Det finns många kritiska röster mot att Sverige deltar i kriget och en av de starkaste kritik-

erna är vänsterpartiets partiledare Lars Ohly. Detta framkommer tydligt när han chattade 

med Svd läsare Lars Ohly chattade med SvD.se:s läsare om Afghanistan (2010-02.09). 

 

En nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att Sverige ska skicka 

trupper utomlands är att det finns ett FN-mandat och en folkrättslig legitimitet. 

Men det räcker inte. Vi måste också tycka att den militära närvaron har ett gott 

syfta som inte kan uppnås på annat sätt. USAs krig har inneburit tiotusentals 

döda civila. Den svenska insatsen är idag nästan helt samorganiserad med detta 

krig. Det är helt enkelt inte rätt.  

 

Min slutsats av det snart nio år långa kriget är att säkerheten minskat i 

stället för att öka. Det är oansvarigt att bara förlänga mandatet för styrkan 

utan att fråga sig om styrkan gör nytta. (Lars Ohly Lars Ohly chattade 

med SvD.se:s läsare om Afghanistan 2010-02.09). 
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9. Avslutande diskussion 

I vår första frågeställning om hur kriget i Afghanistan och korstågen motiverades finns det 

många likheter. Media har en stor del i att USA inledde kriget i Afghanistan. Efter attacken 

den 11:e september skreks det ut i inhemsk amerikansk att hämnd skulle utkrävas. Detta 

kan jämföras med hur pilgrimerna fick se att den Heliga gravens kyrka i Jerusalem var 

förstörd. Väl hemkomna var pilgrimerna inte sena med att sprida detta budskap, vilket 

sedan blev en av motiveringen bakom korstågen.  

 

Här ser vi hur media i olika tidsåldrar fungerar. Ryktesspridning var på 1100-talet en sorts 

propaganda som fungerande på samma sätt som media fungerar idag. Nu mer har media en 

mycket vidare utbredning, men den används av makthavare för att sprida sitt budskap till 

befolkningen. En stor skillnad mellan korstågen och kriget i Afghanistan är att media idag 

har en mycket snabbare rapportering med till exempel livebilder. Även om den är snabbare 

behöver den inte vara mer rätt, utan den bild den ger kan fortfarande förvrängas och 

censureras efter makthavarnas behov.  

 

Påve Urban II: s framträdande i Clermont var en predikan om att det var hedningar som 

kontrollerade många viktiga kristna helgedomar i det Heliga landet. Efter detta första fram-

trädande besökte påven en mängd städer och responsen var större än han kunnat ana. Folk 

över hela Europa pantsatte sina gårdar för att kunna delta i det för dem heliga kriget och 

det viktigaste av allt var att adeln också ställde sig positiv och började stödja korståget. 

Detta kan jämföras med hur USA försökte få största möjliga stöd från världssamfunden. 

USA byggde upp en världslig koalition mot terrorismen, och även Nato stödde USA vilket 

föranledde organisationen att för första gången åberopa artikel 5, alltså den om kollektivt 

självförsvar. EU, Ryssland och Kina uttryckte snabbt sitt stöd för den amerikanska linjen.  

 

Här är det enkelt att dra paralleller mellan de olika tidsepokerna. Kyrkan behövde stöd 

både ekonomiskt som militärt för att genomföra korstågen. Under tiden för korstågen var 

det adeln som hade makten och resurserna att kunna genomföra korstågen. På samma sätt 

var det viktigt för USA att söka sig till mäktiga allierade eller åtminstone veta att det inte 

skulle bli någon konflikt med andra supermakter. En skillnad är dock att det idag finns 

lagar eller åtminstone restriktioner om hur krig skall genomföras.   

 

En vanlig bild av korstågen idag är att de beskrivs som regelrätta plundringståg. Mycket av 
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kriget i Afghanistan beskrivs vara kopplat till naturresurser så som olja och naturgas. Syftet 

med motivet till de båda krigen har ständigt diskuterats, som att motivet vara enbart 

materiella. Båda hade ekonomisk vinnig i att ockupera främmande länder. En tydlig olikhet 

är att Korstågen inte hade tillnärmelsevis samma ekonomiska vinning i att ockupera Pale-

stina, som USA har med att ockupera Afghanistan.  

 

Men i och med att vi ser på kristendomen som en ideologi blir de heliga platser som 

ockuperats väldigt viktiga för de troende. Ser vi på dagens demokrati behövs ekonomisk 

kraft för att hålla den vid liv. När vi då ser på kriget i Afghanistan handlar det om de 

ekonomiska vinster som USA kan göra i olja och naturgas tillgångar som finns i landet. 

Även om kristendom inte gör samma direkta ekonomiska vinnig är de heliga platserna 

jämförbara med hur vi idag ser på olja och naturgastillgångarna. Bådas hegemoni står spel 

och båda behöver dessa tillgångar för att förstärka sin makt. Mahajan gör jämförelsen att 

USA liknar det romerska och brittiska imperierna. Här menar vi att USA ser sig som 

världspolis och har rätt att ingripa med våld för att försvara den demokratiska världen. På 

samma sätt ansåg den katolska kyrkan att de hade Gud på sin sida när de tog till våld för 

att sprida sitt budskap. Båda tillgriper våld i respektive ideologiska kamp, och tar inte 

hänsyn till övriga världen för att båda menar det har rätten på sin sida.  

 

I vår andra frågeställning frågar vi oss vilka som deltog/deltar och hur motiverades-

/motiveras enskilda människors deltagande i respektive ideologiska kamp? Muslimerna var 

hedningar i både katolikernas och de ortodoxas ögon vid tiden av korstågen. Ser vi på kon-

flikten i Afghanistan beskriver USA:s ledande skikt talibanerna som ”depraverade mot-

ståndare till civilisationen” eller ”återgång till barbariet”. Dessa citat är hämtade ur två 

olika tidsåldrar men det är egentligen samma synsätt som framförs. Muslimerna är under-

utvecklade som inte förstår sitt eget bästa och de behöver vår hjälp för att kunna gå framåt 

i utvecklingen. 

 

De som deltog i korståget lovade påve Urban II syndernas förlåtelse och de slapp botgöring 

på annat sätt. I ett propagandabrev från påve Urban II kan vi läsa: 

 

Oh, mäktige soldat, oh krigare, du har nu något du kan slåss för utan att riskera 

din själ, något som det är en vinst att dö för. Eller är du en smart affärsman, 

som snabbt ser vinster i denna värld? Om du är det kan jag erbjuda en bra affär. 

Missa inte detta tillfälle. Ta korsets tecken, Genast får du förlåtelse för alla dina 
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synder som du bekänner med ångerfullt hjärta. Det kostar inte mycket att köpa 

och du bär det anspråkslöst så skall du se att det är värt ett kungadöme i 

Himlen.” (Carlson, 1995 sid 20) 

 

När det gäller Afghanistan hade förvisso kriget redan börjat, men presidenten ville inte ha 

något som helst motstånd på hemmaplan. Detta kan vi se i ett tal där han visar på vilka hot 

som väntar om inte USA agerar. Bombningarna hade börjat bli kritiserade och presidenten 

visar vilka som utgör hotet samt söker legitimitet att fortsätta ockupationen.  

 

Our nation faces a threat to our freedoms, and the stakes could not be higher. 

We are the target of enemies who boast they want to kill -- kill all Americans, 

kill all Jews, and kill all Christians. We've seen that type of hate before -- and 

the only possible response is to confront it, and to defeat it (George W Bush 

President Discusses War on Terrorism 2001-11-08)   

 

Båda dessa uttalanden är av den högsta ledaren för respektive ideologi i sin tid. Båda talar 

till den enskilda människan, de använder sig förvisso av olika taktik när det gäller att över-

tyga folk om att delta. Men båda använder sig av sin ideologiska skrämseltaktik. Påven 

talar om att du förlorar din plats i himlen, Bush talar dock om att du förlorar din plats på 

jorden. Det är inte svårt att se hur detta kan motivera folk att delta i dessa konflikter. När 

det gäller kriget i Afghanistan är det personliga valet att delta inte lika fritt som fallet var i 

korstågen, utan det är en stat som förklarar krig mot en annan stat. 

 

Amerikanska policyskapare menar att en lyckad demokratisering i Afghanistan skulle 

fungera som en demokratisk katalysator för övriga länder i central Asien. Dessutom krävs 

det ofta en lång närvaro av den ockuperade staten för att kunna införa demokratiska institu-

tioner. Detta ska jämföras med korstågen som legitimerade rätten till det Heliga landet, 

men inte i sin egen ägo utan i det Bysantinska rikets ägo. Även om det Bysantinska riket 

inte hade exakt samma tro som det katolska. Så var det ändå mycket bättre att ha dem som 

herrar över det Heliga landet än muslimerna.  
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Detta handlar om kristendomens egenvärde, det vill säga att kristendom som religion 

ökade sin makt. Detta kan jämföras med att USA vill tillsätta ett nytt styre i Afghanistan. 

Detta för att USA menar att demokrati är den styrelseform som är den enda rätta. Samtidigt 

anser vi att är USA rädd att det islamistiska styret ska sprida sig. De ser attacken som en 

preventiv insats i demokratins namn. Enligt Walzer ska det påpekas att tillsätta ett styrande 

skick som inte vinner legitimitet hos medborgarna i landet leder ofta till stora problem. 

Problemet för korstågen var att de tappade mycket av sin legitima rätt i och med Bysan-

tinska rikets avhopp från korståget.  

 

Detta löste de genom att bilda små enklaver i Palestina styrda av kristna furstar med för-

hoppning att den kristna tron skulle sprida sig och överta den kristna hegemonin. USA 

befinner sig ungefär i samma sits där hoppas de att demokratin skall spridas i Afghanistan 

och överta den demokratiska hegemonin. Detta kan vi tydligt se men det är inte små en-

klaver av kristna utan numer är det militärbaser som utgör utgångspunkten för demokrati-

seringen i landet. Problemet båda har/hade är att befolkningen, både i Afghanistan och 

Palestina, inte är/var intresserade av respektive ideologi. Vi tycker att parallellerna är 

många speciellt när en tekniskt överlägsen styrka rycker in i ett land med ett ideologiskt 

mål. Båda hade inte som mål att besitta landet de intog, utan hoppades på snabb seger med 

väldigt liten närvaro efter segern. När planen inte gick som det var tänkt har båda fått revi-

dera den ursprungliga planen med stora ekonomiska och mänskliga kostnader. 

 

I vår tredje frågeställning ställer vi oss frågan om hur korstågen respektive kriget i 

Afghanistan legitimeras. Frank Schuller och Thomas Grant ger sin syn där de menar att 

kriget i Afghanistan är legitimt. De har en matematisk uppställning när de menar att stor-

leken på motangreppet bestäms av storleken på attacken samt med vilken aggression 

attacken utfördes och värden i det attackerade målet. De anser att attacken 11: e september 

var en brutal attack mot hela västvärlden, utförda av män med en annan moral än vi i väst. 

Att talibanerna sedan ställde vägrade utlämna bin Laden, medför att USA har moraliskt rätt 

den talibanska regeringen med våld.  
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Wibeck visar på exempel på hur korstågen i väst har tolkats. Tiden just efter korstågen 

utgör islam fortfarande ett stort hot mot Europa och försvaret av detta hot är kristendomen. 

Genom religionen rättfärdigas korstågen. En senare tolkning så bedöms korstågen utifrån 

religiösa eller rationalistiska värderingar. Från 1800-talet och fram till nutid, börjar kors-

tågen på allvar att diskuteras. Under 1900-talet växer kritiken och en splittring sker mellan 

akademiska forskare och den folkliga synen. Men det kom samtidigt en ström av författare 

som försvarade korstågen. 

 

Om vi tittar på de båda konflikterna, hur legitimiteten bedöms av de sakkunniga. Finner vi 

att det finns stora skillnader. Den största skillnaden är att i och med att det gått 1000 år 

sedan korstågen, har legitimitetsskälen ifrågasatts av de sakkunniga under de olika tids-

perioder som gått. Det ska dock framhävas att många idag har kommit tillbaka till den ur-

sprungliga tanken bakom korstågens legitimitet. De förklarar korstågen som ett uttryck för 

religiös glöd, världsliga motiv med kyrklig inblandning. En annan stor skillnad är att USA 

fick snabbt inhemsk akademisk kritik för sina legitima skäl att angripa Afghanistan. Där-

emot tog det väldigt länge innan korstågens legitimitet ifrågasattes i Europa.  

 

Det finns även många likheter när tittar de sakkunnigas legitimitetsskäl för de bägge kon-

flikterna. Tittar vi på den muslimska världen så anser de att bägge konflikterna helt saknar 

legitimitet. För ser vi på korstågen från ett muslimskt perspektiv hittar vi historikern Amin 

Maalouf som beskriver att den arabiska orienten fortfarande ser västerlandet som en 

naturlig fiende tack vare korstågen. Usama Bin Laden använder korstågsretoriken i nutid i 

kriget mot väst. Han har namngett ett viktigt nätverk som han kallar ”Världens islamska 

front mot judar och korsfarare”. Även i väst finns de sakkunniga som tycker att kriget 

saknar legitimitet. Vi såg att Chomsky menar att USA i sin propaganda inför kriget Afgha-

nistan ville befria kvinnorna i Afghanistan. Detta var en motivering som syftade till att de 

legitimerade sin rätt att angripa Afghanistan. RAWA som kämpat för kvinnans rätt i 25 år i 

Afghanistan fördömde dock bombningarna för de krävde många oskyldiga offer. Detta 

medför enligt vår mening att USA tappar en del av sitt legitima skäl att angripa Afghani-

stan då främst genom att bombningarna skadar dem de skulle befria.  
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Andra sakkunniga i väst ser däremot att hotet från islam är och var ett stort skäl som 

legitimerar kriget/korståget. USA går enligt Walzer tillbaka till Augustinus när det gäller att 

legitimera kriget i Afghanistan. Augustinus menar att krig kan vara nödvändiga för att 

bevara freden. Harrison menar att legitimeringen av korstågen grundade sig på upp-

fattningen, redan formulerad av Augustinus, att rättfärdiga krig kunde föras genom auktori-

sering av Gud.  

 

Krigen utspelas med cirka 1000 år emellan men sakkunniga har ändå samma legitimering 

av krigen. Hur kan detta komma sig? Från att ha varit en förklaring som nästan helt slutat 

att användas i väst på grund av att vårt samhälle blivit sekulariserat och målinriktat. Den 

har på senare tid kommit starkt tillbaka som förklaring för att legitimera krig på grund av 

att av krig numera måste rättfärdigas. Kristendomen legitimerar krig i sin ideologi med 

uttalandet ”Gud rättfärdigar detta krig” och det finns endast en rättfärdig Gud. Demokrati 

legitimerar krig i sin ideologi med uttalandet ”Folket rättfärdigar detta krig” detta blir att 

världen består av ett demokratiskt folk. Här kan vi tydligt se sambandet mellan tron i 

kristendomen och tron på demokratin. Det vill säga enligt vår mening har krig i trons namn 

bytt skepnad till krig i demokratins namn.  
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10. Sammanfattning 

Vi har i vårt arbete jämfört trons roll i korstågen med trons på demokratis roll i kriget i 

Afghanistan. I vår jämförelse har vi hittat både likheter och skillnader. En stor skillnad är 

att korstågen inte från början var ett statligt projekt. Alla som deltog gjorde detta utav 

personlig övertygelse även om det fanns undantag.  

 

Den mest framträdande likheten är att båda konflikter har använt sig av samma argument 

för att legitimera kriget. Där USA var ute efter att skapa en demokrati samt att vinna 

ekonomiska fördelar ville den katolska kyrkan stärka påvemakten samt återta det Heliga 

landet. Vi har kommit fram till att tron fortfarande är väldigt viktigt i krig. Men numer be-

höver det inte vara tron på Gud som är det framträdande argumentet. Istället är det tron på 

demokrati som måste förankras hos den inhemska befolkningen för att de ska kunna bli 

övertygade om att demokrati är den sanna ideologin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Referenser: 
Litteratur: 

Carlson, Bo Kage (1995). Krig i Guds namn. Stockholm: Natur och kultur.  

ISBN: 91-27-75337-9 

Harrison, Dick (2005). Gud vill det. Stockholm: Ordfront  

ISBN: 91-7037-237-3  

Jervas, Gunnar m.fl. (2003). Terrorismens tid. Stockholm: SNS förlag 

ISBN: 91-7150-878-3  

Mahajan, Rahul (2002). The New Crusade Americas war on terrorism. New York: Monthly 

Rewiew Press ISBN: 978-1-58367-070-5 

Wibeck, Sören (2007). Korståg. Lund: Historiska media 

ISBN: 91-8550-752-0 

Liedman, Sven-Eric (1992). Nationalencyklopedin:sökord: ideologi Höganäs: Bra Böcker 

AB ISBN:91-7024-619-X 

Ekberg, Mayvor (2007). Lära till lärare i norr. Lärarutbildningen i Luleå 100 år: Luleå: 

Luleå Tekniska Universitet  

 

Artiklar 

Walzer, Michael The triumph of just war theory( and the Dangers of Success: Social 

Research, Vol. 69, Issuse 4.  

ISSN: 0037-783X 

 

Elektroniska källor 

Bolling, Anders (2010-02-09) ”De som reser har gjort ett val”: 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-som-reser-har-gjort-ett-val-isaf-afghanistan1.1041444 

Ansvarig för sidan DN [2010-06-04] 

Bush, George W. (2001-11-08) President Discusses War on Terrorism: 

http://www.dhs.gov/xnews/speeches/speech_0037.shtm [2010-05-17]  

Ansvarig för sidan: Homeland Securiry 

Bush, George W (2001-09-15) President Urges Readiness and Patience:  

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010915-4.html  

[2010-05-17] Ansvarig för sidan: The White house 

Chomsky, Noam (2002-07-02) Terror and Just Response: 

http://www.chomsky.info/articles/20020702.htlm [2010-05-19]  

Ansvarig för sidan: Noam Chomsky  



40 
 

Enterline, Andrew och Grieg, Michael (2008) Against All Odds: 

http://www.psci.unt.edu/enterline/aje_jmg_wheredemocracies_v48singleb.pdf [2010-05-10] 

Ansvarig för sidan: University of North Texas 

Nationalencyklopedin. Sökord: Afghanistans historia  

www.ne.se [2010-05-19] Ansvarig för sidan: Nationalencyklopedin 

Nationalencyklopedin. Sökord: Afghanistankriget  

www.ne.se [2010-05-19] Ansvarig för sidan: Nationalencyklopedin 

Nationalencyklopedin. Sökord: talibaner  

www.ne.se [2010-05-19] Ansvarig för sidan: Nationalencyklopedin 

Ohly Lars (2010-02.09) Lars Ohly chattade med SvD.se:s läsare om Afghanistan: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lars-ohly-chattade-med-svdses-lasare-om-

afghanistan_4234253.svd Ansvarig för sidan: SvD[2010-06-04] 

Regeringskansliet Afghanistan:  

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2520/a/13691 Ansvarig för sidan: Regeringskansliet [2010-

06-04]     

 

 

 




