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ABSTRACT 

 

This essay holds two purposes: (1)  to analyze and compare the perspective of radical Christian 

pacifism as well as the christian theory of just war; to see which perspective is most legitimate to 

hold as someone who identifies as a Christian, and (2) to analyze whether the War on Terror is to 

be seen as a just war, and if so, if it is possible to support the war on terror on Christian grounds. 

To do this, the essay consists mainly of literature analysis, where books by Nigel Biggar and Lisa 

Sowle Cahill are used to describe and analyse each perspective. Alongside these books the essay 

uses articles as well as other books that regards the theme of ethics in situations of war and 

peace. 

 

The essay comes to the conclusion that it is more legitimate to hold a position in favor of just 

war rather than radical pacifism as a Christian, but that the War on Terror is not to be seen as a 

just war and therefore can’t legitimately be supported on Christian grounds. 
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1. INLEDNING 
 
I sin omdebatterade bok In defence of War, inleder författaren Nigel Biggar med ett kapitel 

rörande önsketänkandets virus . Han skriver här om hur den kristna pacifismen stöter på 1

problematik genom sin blotta existens: krig, även när det är rättfärdigat, kan orsaka ödesdigra 

konsekvenser: men även fred och ett pacifistiskt förhållningssätt kan bidra till legitimering av 

våld och förtryck, menar Biggar .  2

 

Denna uppsats strävar efter att belysa frågan om huruvida det är möjligt att, utifrån ett kristet 

perspektiv, se krig och konsekvenserna som kommer av det som något försvarbart. Å ena sidan 

finns hos vissa en bild liknande den som Nigel Biggar förmedlar i sin ovan nämnda bok, å andra 

sidan möter denna ståndpunkt mycket kritik; i denna uppsats ställs Biggars argument mot Lisa 

Sowle Cahills analys av kristendomen utifrån hennes bok Love your enemies, då denna utgör en 

tydlig motpol till den analys som förs fram av Biggar.  

 

I denna fråga ryms flera aspekter: hur stor roll spelar exempelvis en tydlig kristologi i försöket 

att besvara denna fråga? Är det överhuvudtaget möjligt att få fram ett övergripande svar ur en 

religiös livsåskådning vars anhängare motsvarar uppemot 32% av världens befolkning?  3

Följdfrågorna tenderar att bli många när vi handskas med frågor som utgör en viktig beståndsdel 

av människors liv och livsåskådningar. Min ambition som uppsatsens författare är att försöka 

besvara åtminstone några av dessa frågor, samt åtminstone föra en diskussion kring det som 

kanske inte självklart kan besvaras. För att göra uppsatsen möjlig att genomföra har två 

huvudfrågeställningar utarbetats: dessa kommer att presenteras under rubriken syfte och 

frågeställningar.  

 

1 Biggar, Nigel. In Defence of War. Oxford University Press, Oxford 2013 s. 13. Originaltiteln till detta 
kapitel är på engelska: The virus of wishful thinking. 
2 A.a, s. 13 
3 Siffror från PEW Research Center: 
http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/, hämtad 8 april 2017, sidan senast 
uppdaterad i december 2012 
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I denna uppsats har jag min utgångspunkt i frågan om huruvida det är möjligt att legitimera 

krigföring utifrån en kristen etisk hållning eller ej. Genom att väga två olika etiska 

förhållningssätt mot varandra hoppas jag på att i den avslutande diskuterande delen redogöra för 

ett rimligt ställningstagande i denna fråga. Själva idén till uppsatsen grundar sig såväl i det 

rådande världsläget som i ett personligt intresse för den forskning som finns tillgänglig - det är 

min mening att frågan rörande etik i religiösa sammanhang kopplat till krigföring är ytterst 

aktuell.  

 

De två förhållningssätt som uppsatsen kommer att presentera och sedan ta sin utgångspunkt för 

diskussion ifrån är dels ett radikalt pacifistiskt förhållningssätt, dels läran om det rättfärdiga 

kriget. Genom att ställa dessa två perspektiv mot varandra och belysa respektive inställnings 

styrkor såväl som svagheter så kommer förhoppningsvis en fruktbar diskussion att uppstå. Värt 

att nämna är även det faktum att Lisa Sowle Cahill tar sin utgångspunkt i en katolsk naturrättslig 

analys med inslag av feminism, medan Biggar tar sin utgångspunkt i en anglikansk 

moralteologisk bakgrund: att känna till detta är av värde för att förstå uppsatsens beskrivning av 

respektive förhållningssätt eftersom det är Sowle Cahill och Biggar som dessa presentationer 

kommer att bygga på. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utifrån två olika modeller för kristen etik analysera 

huruvida det är möjligt att på kristen grund anse krig, och effekter av krig, för rättfärdigat.  

 

Uppsatsen i sig kommer därav till att börja med behandla frågan om berättigande av krig utifrån 

olika principiella perspektiv, det vill säga krig i definitionen av “användande av organiserat 

militärt våld för att nå politiska mål”.  Två principiella perspektiv kommer att lyftas fram: dels 4

en radikalt pacifistisk etik (efter Lisa Sowle Cahill) samt läran om det rättfärdiga kriget (efter 

Nigel Biggar). Efter att ha presenterat dessa två förhållningssätt kommer sedan ett mer konkret 

exempel att lyftas fram utifrån dessa två perspektiv, nämligen kriget mot terrorismen (The War 

on Terror) - USA:s svar på attackerna mot WTC den 11 september 2001; denna del i uppsatsen 

kommer främst att utgå från boken Rush to Judgement av Stephen F. Knott - en bok som 

presenteras närmare i uppsatsens materialdel, samt boken The Ethics of War and Peace av Nigel 

Dower som presenteras närmare i uppsatsens forskningsöversikt. Utöver detta tillkommer en rad 

artiklar. 

 

Uppsatsens två frågeställningar är alltså följande: 

 

1. Är det möjligt att berättiga krig utifrån en kristen etisk analys?  

2. Vilken ståndpunkt är det rimligt att inta som kristen, gällande kriget mot terrorismen? 

 

Bakgrunden till valet av just dessa två frågeställningar ligger dels i mitt personliga intresse för 

frågor som rör etik och religion, dels i det faktum att frågan om huruvida religiös uppfattning och 

krig hör samman eller ej, ständigt är aktuell i den nuvarande debatten i media - då inte minst 

rörande islam och IS/Daesh, men även rörande Donald Trumps kontroversiella presidentskap, 

4 Nationalencyklopedins definition: krig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krig, 
hämtad 29 mars 2017 
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som enligt den omdebatterade tv-kanalen Fox News stöttas av en majoritet av de kristna 

amerikanerna .  5

 

 

1.2 Presentation av material  

 

Uppsatsens material utgörs av litteraturanalys, då främst utifrån böckerna In defence of war av 

Nigel Biggar, Love your enemies: Discipleship, pacifism, and just war theory av Lisa Sowle 

Cahill, samt Rush to judgement av Stephen F. Knott.  

 

Nigel Biggar är professor i moralteologi vid Oxford University, England. Hans analys grundar 

sig i en anglikansk moralfilosofi, där han tar position till förmån för det som kallas “Just War 

Theory”. Boken In defence of war som använts för att göra denna uppsats möjlig är en modern 

klassiker inom området kristen etik, och erbjuder en bred och nyanserad bild av läran om det 

rättfärdiga kriget.  

 

Lisa Sowle Cahill är professor i etik vid Boston College, USA. Liksom Biggar är hon en av vår 

tids största namn inom området kristen etik, och hennes analys tar sin grund i ett katolskt 

naturrättsligt perspektiv, med inslag av feministisk analys. Love your enemies: Discipleship, 

pacifism, and just war theory, som använts vid författandet av denna uppsats utkom första 

gången år 1994 och utgör en effektiv motpol till Biggars In defence of war i egenskap av att 

redogöra för en radikal pacifistisk analys. 

 

Stephen F. Knott är professor i nationella säkerhetsfrågor vid USA Naval War College. Rush to 

judgement utkom år 2012, och behandlar George W. Bush presidentskap över USA under kriget 

mot terrorismen. Boken utgör ett försvarstal för Bush agerande under denna period, och lyfter 

även amerikanernas inställning till USA:s utrikespolitiska agenda under denna tid.  

5 Fox News: In Donald Trump, Christians now have a powerful (if unlikely) champion in the White House 
http://www.foxnews.com/opinion/2017/02/02/in-donald-trump-christians-now-have-powerful-if-unlikely-cha
mpion-in-white-house.html, publicerad den 2 februari 2017, hämtad 8 april 2017 
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Valet av just denna litteratur grundar sig på det faktum att den är författad av några av vår tids 

största namn inom just kristen etik; författarna har god kännedom gällande de områden de valt 

att skriva om, och genom att använda just denna litteratur blir det möjligt för mig som författare 

till denna uppsats att ge en rättvis bild av såväl den radikala pacifistiska analysen, såväl som 

läran om det rättfärdiga kriget. Knotts bok rörande Bush är förvisso partisk till den f.d. 

presidentens fördel, men i och med att jag som författare är medveten om detta, i kombination 

med att boken utgör en gedigen överblick över ämnet kriget mot terrorismen, så anser jag den 

ändå vara användbar och av värde för uppsatsens utformning. Gällande just denna del av 

uppsatsen så är det inte endast Knotts bok som kommer att användas; jag har även utgått från en 

rad artiklar, samt annan litteratur på ämnet.  

 

 

1.3 Metod 

 

Uppsatsen är tillkommen genom så kallad innehållslig idéanalys, det vill säga en metod där man 

analyserar och klargör innehållet i en eller flera texter och sedan drar en eller flera slutsatser 

utifrån detta. Min uppgift som författare till uppsatsen blir sedan att diskutera dessa och ta 

ställning till vad slutsatserna betyder och varför. Metoden jag valt att använda mig av är hämtad 

från Carl-Henric Grenholms bok Att förstå religion . För att undvika att uppsatsen blir en 6

parafras av de texter som ligger till grund för arbetet, har jag som uppsatsens författare utarbetat 

en rad definitioner som är typiska för denna uppsats: dessa finns presenterade i en lista under 

rubriken Avgränsningar. Utöver detta utgår jag även från en rad olika analysfrågor som 

presenteras nedan: 

 

1) Vilken tolkning av kristen etik finns att hitta inom vardera ställningstagande?  

2) Vilken typ av normativ etisk modell går det främst att hitta spår av inom vardera 

ställningstagande? 

6 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Studentlitteratur AB, Lund 2006 s. 213 
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3) Är det främst en positiv eller negativ människosyn som går att hitta inom vardera 

ställningstagande? 

 

Genom att använda mig av just dessa frågor är det min förhoppning att i den avslutande delen av 

uppsatsen kunna föra en intressant och givande diskussion; samt att i uppsatsens redogörelse 

över såväl ett radikalt pacifistiskt perspektiv som läran om det rättfärdiga kriget kunna formulera 

en rättvis beskrivning över vardera perspektiv. De ovan formulerade analysfrågorna kommer 

förhoppningsvis att tillföra uppsatsen en djupare dimension, och göra den än mer läsvärd. 

 

1.4 Teori 

 

Frågan om huruvida krigföring kan legitimeras utifrån ett kristet perspektiv eller ej har till stor 

del att göra med den övergripande bilden av människan och dennes möjligheter och/eller 

begränsningar. Det är också något som berör frågor om synd och människans roll när det 

kommer till detta.  

 

Min utgångspunkt som uppsatsens författare är inte den att kristen etik nödvändigtvis måste 

innebära vare sig en positiv eller negativ syn på människan i sig; däremot utgår jag från 

premissen att människans existens inte kan vara neutral i den kristna tanketraditionen. Det är 

enligt denna tanketradition människans uppdrag att förvalta Guds skapelse här på jorden, och 

därav är det nödgat att som kristen inta någon form av positionering gällande detta; vare sig detta 

innebär en negativ eller positiv människosyn. Gällande detta är min utgångspunkt att 

kristendomen i detta avseende utgår från en i grunden positiv bild av människan som sådan; hon 

är formad till Guds avbild och utifrån detta finns sedan i henne en potential att förvalta den 

verklighet hon befinner sig i på bästa sätt - detta inkluderar då viljan och möjligheten att sörja för 

sina närstående och att uppvisa altruistiska drag som ett tecken på vilja föra vidare den kärlek 

som ursprungligen skänkts till oss av Kristus. 
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Utöver detta är det även min mening att den kristna etiken till stor del bygger på principen om att 

älska och sörja för sin nästa; men att det är öppet för tolkning hur detta bäst görs i praktiken. 

Sammanfattningsvis är min utgångspunkt som uppsatsens författare att den kristna etiken såväl 

som människosynen är omvälvade av vissa riktlinjer, men att dessa är öppna för tolkning: något 

som ytterligare kommer att förtydligas i uppsatsens presentationsdel av de två utvalda 

perspektiven. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

För att avgränsa uppsatsen har jag valt att utgå från en lista över olika definitioner av begrepp 

som används i uppsatsen. Detta för att undvika att uppsatsen blir tandlös; olika läsare kan ha 

olika uppfattningar om vad olika begrepp har för betydelse. Därför är en sådan begreppslista av 

betydelse. Listan över begrepp presenteras nedan. 

 

1. Fred: uppsatsen definierar fred som ett tillstånd av icke-krig (krig efter uppsatsens definition: 

se nedan). Detta innebär att exempelvis kalla kriget, enligt uppsatsens definition av fred, skulle 

räknas som ett tillstånd av fred då inget organiserat militärt våld användes under perioden. Att ett 

tillstånd av fred råder, innebär alltså enligt uppsatsen att det fortfarande kan finnas politiska 

spänningar inom/mellan länder och/eller grupper av människor: men att fredstillståndet upphör 

först när organiserat militärt våld träder i kraft. 

 

2. Krig: uppsatsen definierar krig som användande av organiserat militärt våld för att nå politiska 

mål.  7

 

3. Kristen (att vara): uppsatsen definierar begreppet “kristen” (att vara “kristen”) som ett uttryck 

för den som sätter sin tillit till Kristus och dennes gärningar. 

 

7 Nationalencyklopedins definition: krig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krig, 
hämtad 29 mars 2017 
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4. Pacifism: uppsatsen definierar generellt begreppet pacifism utifrån följande definition: en 

ideologisk hållning till konflikter som på religiös eller etisk grund avvisar användningen av våld, 

också i självförsvarssyfte.  8

 

Uppsatsen avgränsas även i den mening att den analyserar en begränsad mängd litteratur, samt 

författas under en begränsad tidsperiod.  

 

 

1.6 Tidigare forskning på området 

 

I detta avsnitt lyfts tre framstående forskare på området fram - dessa är, utan inbördes ordning, 

Roland Bainton, Nigel Dower och Michael Walzer. Just dessa exempel är utvalda med deras 

särskilda kompetens och kunskap på området i åtanke, och den forskning som finns tillgänglig i 

deras namn har varit av stor betydelse för att denna uppsats skulle vara möjlig att genomföra.  

 

Roland Bainton är en amerikansk protestantisk kyrkohistoriker som år 1960 utkom med boken 

Christian Attitues to War and Peace där han redogör för olika kristna förhållningssätt gentemot 

krig och fred. Bainton lyfter bland annat ståndpunkten att det är av vikt för en kristen att oavsett 

analys se frågor om krig och fred som viktiga och öppna för problematisering: det är mindre 

rimligt att som kristen förhålla sig neutral (om så är möjligt) rörande frågor kring detta, snarare 

än att aktivt ta ställning antingen för en radikal pacifistisk analys eller till förmån för läran om 

det rättfärdiga kriget.  Baintons forskning kan ses som ett slags paraply för övrig forskning på 9

området: i hans presentation och analys av möjliga ställningstaganden utifrån kristen etik ryms 

mycket sådant som även tas upp i övrig litteratur på området. 

 

Nigel Dower är universitetslektor i filosofi vid universitetet i Aberdeen, och intresserar sig 

främst för frågor som rör etik och filosofi i internationella relationer. I sin bok The Ethics of War 

8 Nationalencyklopedins definition: pacifism: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/pacifism, 
hämtad 29 mars 2017 
9 Bainton, Roland, Christian Attitudes Toward War and Peace, Nashville 1960, s. 15,  
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and Peace berör Dower såväl läran om det rättfärdiga kriget som en radikal pacifistisk analys. 

Bland annat beskriver Dower hur krig generellt sett ses som något negativt, men ändå omges av 

diverse regler och normer som kan rättfärdiga själva utövandet av krig, exempelvis genom 

Genevekonventionen.  Dower diskuterar även pacifism och icke-våld som något beroende av 10

existensen av det motsatta: våld och krigföring är en reaktion mot något som den ena sidan av 

konflikten finner orimligt, icke-våld och pacifistisk princip är reaktionen mot våldet och 

krigföringen snarare än en reaktion på fenomenet som våldet används emot.  11

 

Michael Walzer är en amerikansk politisk filosof och teoretiker, samt judisk intellektuell. I sin 

bok Just and unjust Wars från 1977 gör Walzer anspråk på att utarbeta en modern lära rörande 

det rättfärdiga kriget, och att anpassa denna teori till ett modernt sekulärt samhälle. Walzer lyfter 

exempelvis soldaters situation och de dilemman de ställs inför som individer . Walzer 12

ifrågasätter även huruvida vi kan tala om krig i termer av rätt och fel , samt problematiken i det 13

faktum att vi tenderar att se omvärlden med en slags ögonbindel av lojalitet: vi vill det som är till 

vårt eget lands bästa, och kan genom ett sådant “filter” glömma bort de fasor som krig och dess 

konsekvenser medför.  14

 

 

1.7 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad enligt så kallad logisk disposition: en inledande del, en huvuddel och en 

avslutande del/diskussionsdel. Applicerat på denna uppsats innebär detta följande: 

 

1. En inledande del där uppsatsens syfte presenteras, samt även material, teori och metod 

samt avgränsningar. 

 

10 Dower, Nigel, The Ethics of War and Peace, Polity Books, Cambridge 2009 s. 81  
11 Ibid, s. 112  
12 Michael Walzer, Just and unjust wars, s. 14 Basic Books, New York 1977 
13 Ibid, s. 3 
14 Ibid, s. 127 
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2. Uppsatsen tar sedan upp, fördelat på två kapitel, två olika möjliga förhållningssätt till krig 

utifrån kristen etik. Ett kapitel rör således en radikal pacifistisk etik, medans det andra 

kapitlet lyfter fram läran om det rättfärdiga kriget.  

 

3. Uppsatsen tar sedan i ett tredje kapitel ett grepp kring kriget mot terrorismen och hur de 

två ovan nämnda etiska förhållningssätten kan appliceras på detta. 

 

4. I en avslutande diskussionsdel redogörs sedan för vilka slutsatser som kan dras utifrån 

tidigare kapitel, och huruvida något av de två etiska förhållningssätten är rimligt att inta 

som kristen individ rörande frågor om krig: då specifikt kriget mot terrorismen.  

 

 

2. ETT RADIKALT PACIFISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT; UTIFRÅN LISA SOWLE 

CAHILL 

 

Det pacifistiska förhållningssättet är i denna uppsats beskrivet främst med stöd av Lisa Sowle 

Cahills forskning - men också med hjälp av den forskning som presenteras av exempelvis Nigel 

Biggar - då som en motpol till denna. Det radikalt pacifistiska förhållningssättet grundar sig i en 

syn på kristendomen som ett levnadssätt där en allmängiltig uppfattning av att Jesus handlingar 

är centrala: den kristnes ambition bör vara att likna Jesus i så lång utsträckning som möjligt , 15

men även att se till Bibeln som en riktlinje snarare än absolut sanning. Det radikalt pacifistiska 

perspektivet öppnar för en kristendom där kanon, Bibeln, inte studeras in i minsta detalj, utan 

snarare bör ses som ett berättande testamente från den tid då kristendomen först tog fäste hos 

människor. Genom att lägga fokus vid en tydlig kristologi kan den radikalt pacifistiskt kristna 

människan förflytta fokus från kanons text och teoretiska exempel, till att istället verka aktivt i 

egenskap av kristen även i ett modernt västligt samhälle. Bibeln är alltså enligt detta synsätt 

skriven i en tid långt från vår - och därav är många av de värderingar och exempel som 

presenteras i den inaktuella (om än inte allt) - men Jesus som person och i egenskap av att vara 

15 Lisa Sowle Cahill, Love your enemies, Augsburg Fortress, Minneapolis 1994, s. 31 
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god i sitt handlande, fungerar fortfarande som måttstock även om tiderna förändrats - Jesus blir 

således ett slags “kanon inom kanon” . För att enkelt sammanfatta detta skulle man kunna säga 16

att människors uttryckssätt har förändrats, men inte människors behov av ömsesidighet och 

kärleksyttringar.  

 

Med detta sagt är det dock inte så att Bibeln helt förlorar betydelse i och med ett radikalt 

pacifistiskt tänkande; tvärtom är det ju via Bibeln som den kristne i dagens samhälle först kan 

lära känna Jesus och dennes kärlek till människorna. Detta innebär dock att en radikalt pacifistisk 

etisk analys, paradoxalt nog öppnar upp för en något selektiv läsning av Bibeln: fokus ligger på 

de stycken där Jesus visar på goda exempel för hur en människa i egenskap av kristen bör agera; 

stycken där Jesus agerar på ett sätt där inte godhet och förlåtelse omedelbart sätts i första rummet

 tolkas om och sätts in i ett kontext där det radikalt pacifistiska perspektivet menar att dessa 17

stycken är nödvändiga att läsa som just beroende av detta specifika kontext - inte som riktlinje 

för allmän handling .  18

 

När det kommer till en radikalt pacifistisk bibeltolkning, lyfter Sowle Cahill upp flertalet 

exegeter och deras bild av vad en radikalt pacifistisk bibeltolkning kan och bör vara. Bland annat 

lyfts Wolfgang Schrages tankegångar kring detta upp: Schrage menar att det övergripande temat 

för en radikalt pacifistisk tolkning av evangeliet bör vara sådan att det är det mest tongivande i 

texten som spelar roll i första hand; nämligen kärleksbudskapet. Genom Jesus, skänker 

evangeliet oss en bild av hur kärleken mellan människor ska utformas. Människornas frälsning 

och räddning består alltså av vår förmåga att ta till oss Jesus exempel, och att i vår tur föra detta 

exempel vidare.  19

 

Med ovanstående i åtanke, är det även möjligt att påstå att den radikalt pacifistiska etiken 

förmodligen är lättare att hitta människor emellan, snarare än att genom studera texten i kanon - 

även om detta, givetvis också är en viktig del i det hela. Detta då den radikalt pacifistiska etiken 

16 A.a, s 11 
17 Exempelvis berättelsen om Jesus i templet 
18 Lisa Sowle Cahill, Love your enemies, s.10 
19 Ibid s. 23 
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tar sin utgångspunkt i att älska sin nästa: i teorin skulle då den kristna etiken enligt denna mall 

vara något som förs vidare från person till person; en slags “Pay it forward”-effekt.  Enligt detta 20

perspektiv bör den kristnes mål i egenskap av att vara just kristen, vara att bära upp Jesus 

exempel i vardagliga situationer: genom att i praktiken “göra” kristendom så kommer det 

radikalt pacifistiska exemplet till sin fulla rätt.   21

 

Det radikalt pacifistiska förhållningssättet tar, som väntat, sin utgångspunkt i en pacifistisk 

analys gällande sin inställning till krig och effekter av krig; det vill säga att man utifrån en 

övergripande analys av Bibeln och Jesus budskap kommer fram till slutsatsen att pacifism och 

icke-våld är en logisk följd av att identifiera sig som kristen. Därav är den radikalt pacifistiska 

inställningen till krig och effekterna av krig i huvudsak negativ: synsättet “våld föder våld” är 

talande för den pacifistiska analysen, som i sin tur menar att konflikt löses bäst exempelvis via 

dialog, men även förlåtelse. Därav blir även frågan om självförsvar något som den radikalt 

pacifistiska etiken ställer sig negativ till: “att vända andra kinden”  till är mer förenligt med den 22

radikalt pacifistiska analysen, än att tillämpa principen om “öga för öga, tand för tand” .  23

 

Den radikalt pacifistiska etiken utifrån Sowle Cahill, grundar sig från början på ett, om än 

icke-typiskt, naturrättsligt tänkande där tanken om vad en människa är och vad hon är berättigad 

till är central. Naturrätten kan definieras som sådan att den ser det som är naturligt och det vi kan 

tillskansa oss via vårt förnuft som det som också är av godo. Det är det som är naturligt som bör 

vara normen; det är det naturliga och förnuftiga som är rätt att göra eller vara.  Utifrån detta kan 24

vi sedan se den radikalt pacifistiska etiken som ett slags skyddsnät: genom att i praktiken sträva 

efter att följa Jesus minimerar människan risken att uträtta fel handlingar under sin existens på 

jorden; och därav blir pacifismen en rimlig utgångspunkt för den kristne individen. I läran om det 

rättfärdiga kriget, menar den radikale pacifisten, finns allt för många risker att begå sådant som 

20 Leder, Mimi. Pay it forward, spelfilm. Warner Bros Studios, 2001. 
21 Lisa Sowle Cahill, Love your enemies, s.17 
22 Lukas 6:29 
23 5 Mosebok 19:21 
24 Lisa Sowle Cahill, Love your enemies, Augsburg Fortress 1959, s. 83 
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är att klassificera som orätt ; via en pacifistisk utgångspunkt minimeras istället dessa risker då 25

riktlinjerna för agerande tar tydligare form. Det är alltså via Kristus, som Sowle Cahills tänkande 

blir icke-typiskt för naturrätten; hon går via förnuftet och det naturliga vidare in i det som enligt 

henne förtydligar det rätta budskapet, nämligen Kristus själv. Det är även till följd av detta som 

nya testamentet får ta upp ett stort spelrum inom den radikala pacifismen; något som annars inte 

är ett kännetecken för naturrättsliga kristna tankegångar.   26

 

Det är dock inte endast utifrån ett naturrättsligt tänkande som Sowle Cahills utformande av en 

radikalt pacifistisk etik tar sin utgångspunkt, utan detta naturrättsliga tänkande går sedan vidare 

in i en tydlig kristologi. Det kan till en början vara svårt att se hur detta faktiskt går ihop i 

praktiken, men för att kortfattat förklara skulle man kunna förklara principen enligt följande: 

 

1) Efter en klassisk katolsk tradition så tar Sowle Cahill sin utgångspunkt i ett naturrättsligt 

synsätt på verkligheten. I och med detta anser alltså Sowle Cahill att vi i egenskap av att 

vara människor oftast kan komma fram till vad som är moraliskt rätt och fel genom att 

använda oss av vårt förnuft. Man skulle kunna likna detta vid att vi besitter en sorts inre 

kompass som leder oss i rätt riktning.  

 

2) När Sowle Cahill sedan går in för en mer kristologisk etik, så sker detta med tanken om 

att ett naturrättsligt tänkande kan ta en långt på vägen, men att det är genom Jesus Kristus 

som vår inre kompassnål får ordentligt fäste på den rätta punkten. Sowle Cahill ser alltså 

den tydliga kristologin som en slags vidareutveckling av naturrätten; naturrätten kan leda 

oss en lång bit på vägen, men det är via Jesus Kristus som vi når hela vägen fram. Om 

naturrätten utgör en kompassnålen, är kristologin magneten som den ideligen pekar mot. 

 

Sowle Cahill startar alltså i naturrätten, men expanderar sedan via Jesus in i ett mer kristologiskt 

tänkande, något som annars inte är typiskt för den katolska idétradition Sowle Cahill har sin 

bakgrund i. 

25 A.a, s. 202 
26 Ibid 
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En viktig aspekt att ta med i beskrivandet av den radikalt pacifistiska etiken är det faktum att den 

är påverkad av olika sociologiska faktorer , såsom olika livsfilosofier och politiska 27

ställningstaganden: människan som vänder sig till den radikalt pacifistiska etiken strävar efter en 

kristen helhet, men inte nödvändigtvis en kristen utgångspunkt i alla frågor som man ställs inför 

under ett liv.  Den radikalt pacifistiska etiken är därför tacksam för en sådan individ: det är en 28

formbar etik som går att använda sig av även för den som ställs inför problem och utmaningar 

som inte rakt av går att hitta i skriften (även om det kan tänkas finnas passager i Bibeln som går 

att använda som metaforer för olika situationer.) Grundmålet i den radikalt pacifistiska etiken 

blir att sprida ett Jesu kärleksbudskap här på jorden; här och nu innan vi eventuellt får möta 

Guds himmelrike blir vårt kall att försöka skapa en slags himmel på jorden genom att vara goda 

mot varandra.  29

 

Men, är då den radikalt pacifistiska etiken att betrakta som en motståndare till läran om det 

rättfärdiga kriget - eller rör det sig snarare om två alternativa tolkningar av samma budskap? 

Sowle Cahill menar att freden måste ses som ett mål; men att detta inte nödvändigtvis innebär att 

den alltid är en realitet.  Den radikalt pacifistiska etiken är, till skillnad från läran om det 30

rättfärdiga kriget, byggd på tanken om att den kristna idealvärlden är möjlig här och nu: den 

världen kan ta sin början på jorden, genom oss som Jesu lärljungar. Här får vi alltså en tydlig 

inblick i den radikalt pacifistiska etikens människosyn: detta sätt att se på människan är utpräglat 

positivt; människan kan, om hon vill, bana väg för kärlek och acceptans redan idag endast genom 

att sprida evangeliet utifrån Jesus Kristus.  Läran om det rättfärdiga kriget, som kommer att 31

presenteras mer ingående i nästa kapitel, utgår istället från en mer pessimistisk världsbild där 

omvärlden är trasig och därav manar den kristne till direkt agerande, som då ibland kan komma 

27 A.a, s. 11 
28 A.a, s. 12 
29 Ibid 
30 A.a, s. 13 
31 A.a, s. 23 

17 



att innehålla våld om så anses tvunget.  Vi kan alltså se att här finns en övergripande skillnad 32

rörande synen på människan och hennes förmåga att följa Kristus, de båda perspektiven emellan. 

 

Även om den radikalt pacifistiska etiken vänder sig emot det synsätt som finns beskrivet i läran 

om det rättfärdiga kriget, så är skälet till detta kanske inte främst att man inte förstår eller greppar 

själva tankeprocessen hos de som vänder sig till läran om ett rättfärdigt krig, utan snarare att 

meningarna rörande hur man bör följa Jesus skiljer sig åt; läran om det rättfärdiga kriget ser här 

att det krävs ett konkret agerande för att möjliggöra för den kristna kärleken att ta sig fram, 

medan en radikalt pacifistisk etik snarare ser verkligheten som redan mottaglig för denna kärlek; 

det vill säga att det som om möjligt kan rädda omvärlden från sin eventuella trasighet är en direkt 

kärlekshandling genom ett kristet budskap, via kristna individer - utan att detta först möjliggörs 

via ett rättfärdigt krig.  33

 

En slutsats som Sowle Cahill drar i sin diskussion kring den radikalt pacifistiska etiken, och som 

även tagits upp kortfattat tidigare i detta kapitel, är det faktum att denna kristna etik inte är 

beroende av en strikt bibelläsning.  Bland annat tas tanken om en slags “experimentell 34

gudskännedom” upp, det vill säga en slags känsla hos den kristne individen där Guds ande berör 

en och att man genom denna känsla då kommer fram till hur och varför man bör agera i egenskap 

av att vara just kristen. Bland annat tas Erasmus upp som ett exempel; han beskrivs som pacifist 

trots det faktum att han även öppnade upp för en bild av Bibeln som en komplex skrift där det 

finns utrymme för en slags tolkning där våldsutövande tar en viss plats. Detta säger något om 

den radikalt pacifistiska etiken: den ser till ett bibliskt kärleksbudskap som helhet, där även en 

inneboende känsla tillkommer - känslan av att ha Gud intill sig som en närvarande guide i det 

vardagliga livet.  35

 

Den radikalt pacifistiska etiken stöter på en utmaning i och med det faktum att den behöver 

översättning från de kristna individerna, till den så kallade stora massan; dvs icke-kristna 

32 A.a, s. 19 
33 A.a, s. 5 
34 A.a, s. 175 
35 A.a s. 176 
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individer.  Cahill menar, rörande detta faktum, återigen att den rätta vägen för en kristen individ 36

att sprida kristendomen (då givetvis den radikalt pacifistiska formen) är att leva i samklang med 

Jesus gärningar och att på så vis sprida den kristna andan. Cahill lyfter bergspredikan som ett 

tydligt exempel på hur den radikalt pacifistiska etiken bör vinna kraft hos massorna, då 

exempelvis genom att ställa upp tre principer för hur bergspredikan kan och bör tolkas av den 

kristne individen. Dessa principer är som följer:  

 

1) De sociala dimensionerna som uppstår utifrån kristet agerande är väsentliga, men, de 

förutsätter även personlig utveckling. 

 

2) Det existerar, och bör existera, ett tydligt ställningstagande emot sådana gärningar som 

riskerar att skada de som de kristna talar till; ex. att bruka våld. 

 

3) Frågor rörande det som är allmänt är inte frågor som endast kan besvaras genom 

bergspredikan, men detta behöver inte betyda att de inte kan besvaras genom 

bergspredikan.  37

 

Med andra ord lyfter Cahill bergspredikan som ett exempel på hur radikalt pacifistisk etik har 

fäste i skriften, Bibeln, men inte nödvändigtvis måste härröras därifrån i samtalen med de som 

inte ännu bekänner sig till en kristen tro. Dialogen de kristna och de icke-kristna emellan måste 

främst ske genom faktiska handlingar och exempel; genom att leva på ett sätt som främjar 

förlåtelse och kärlek. Den bild av kärlek som lyfts fram i bergspredikan är en kärlek som enligt 

Sowle Cahill leder till en pacifistisk ståndpunkt; något som också gör bergspredikan till något 

politiskt. Inom exempelvis Luthersk tradition har bergspredikan ofta setts som något privat, 

medan det i den politiska sfären är förnuftet allena som bör råda; men i detta avseende gör alltså 

den radikalt pacifistiska etiken ett tydligt avståndstagande genom sin bild av vad bergspredikan 

är och kan vara.  Detta skiljer sig enligt Cahill från den så kallade läran om det rättfärdiga 38

36 A.a, s. 36 
37 A.a, s. 37 
38 A.a, s 107-108 
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kriget genom att den som är övertygad om en radikal pacifistisk etik menar att värden såsom just 

förlåtelse och kärlek inte kan åsidosättas för ett eventuellt behov av att använda sig av krigföring 

för att främja sin egen ståndpunkt som kristen. Gud kommer nämligen att döma den som hör 

Jesus budskap om kärleken, men sedan vänder sig ifrån detta - även om så sker i god tro/med 

gott uppsåt.  39

 

Det är utifrån vad som presenterats hittills i detta kapitel inte svårt att se hur en radikalt 

pacifistisk etik menar sig främja det som i någon mån är bäst för alla inblandade. Våld som inte 

utövas, riskerar logiskt sett i sin tur inte heller att skada någon individ, vare sig denne är kristen 

eller icke-kristen; vare sig skadan skulle komma att ske psykiskt eller fysiskt. Men snarare än en 

utilitaristisk normativ etik, är det nog snarare en teleologi av aristoteliskt slag, inspirerad av 

tomism, som framställs; dessutom med altruistiska inslag. Detta utgör i sig en mer radikal 

ståndpunkt än en utilitaristisk sådan, då utilitarismen utgår från en nyttokalkyl där allas bästa 

räknas in , medan den altruistiska ståndpunkt som presenteras i och med den radikala 40

pacifismen öppnar för ett alternativ där individen uppmanas offra sitt eget välbefinnande till 

förmån för andras.  När vi är beredda att vända andra kinden till och älska våra nästa, gör vi det 41

enligt den radikalt pacifistiska etiken genom att bortse från våra egna behov och önskningar. 

Genom detta når vi det sanna kristna självförverkligandet; möjligheten att leva med andras 

välbefinnande som högsta prioritet. 

 

Sammanfattningsvis utgör alltså den radikalt pacifistiska etiken utifrån Sowle Cahill ett synsätt 

där dels en positiv människosyn spelar in, men också tanken om att det är via goda gärningar 

människor emellan som evangeliet får möjlighet att spridas och i sin tur skapa en värld vi i 

egenskap av att vara Jesu lärljungar kan leva ett sådant liv att det utgör en god grund för en 

tillvaro där vi alla gör vad vi kan för att så långt det är möjligt älska våra nästa. Det är en etik 

som tar sin utgångspunkt i ett naturrättsligt tänkande, men vidareutvecklas via en tydlig 

kristologi. Den radikalt pacifistiska etiken ser vidare kanon som ett rättesnöre, men inte 

39 A.a, s. 38 
40 Rachels James, Rachels Stuart - Rätt och fel: introduktion till moralfilosofin. Studentlitteratur AB, Lund 
2015 s. 117 
41 Lisa Sowle Cahill, Love your enemies, Augsburg Fortress 1959, s. 23  
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nödvändigtvis som ett tvång för att kunna förstå innebörden och vikten av Jesu budskap och 

kristendomens kärna. Denna etik tar avstamp i en total icke-våldsprincip, där ej heller 

självförsvar är att betrakta som försvarbart; detta med utgångspunkt i vad Jesus sagt om att vända 

andra kinden till och att inte göra mot andra vad vi inte skulle vilja att någon gjorde mot oss. 

 

 

3. LÄRAN OM DET RÄTTFÄRDIGA KRIGET UTIFRÅN NIGEL BIGGAR 

 

Om den radikalt pacifistiska etiken utifrån Sowle Cahill tar sin utgångspunkt i ett slags studium 

av kristendomen och Bibeln där helheten sätts i fokus och stycken som främjar kärlek och 

förlåtelse lyfts fram framför andra, så tar Biggars beskrivning och stöd för läran om det 

rättfärdiga kriget sin utgångspunkt i en annan sorts tolkning av kristendomen, men inte 

nödvändigtvis en helt motsatt sådan. Biggar inleder, som nämnt i inledningen till denna uppsats, 

sin bok In Defence of War med att beskriva vad han kallar för ett slags önsketänkandets virus . 42

Utifrån detta redogör Biggar för varför han som kristen vänder sig emot en pacifistisk 

utångspunkt: han menar att ett rättfärdigt krig inte nödvändigtvis ställer sig emot det såkallade 

kärleksbudskapet, utan att det snarare rör sig om en alternativ tolkning av detta budskap.  Biggar 43

lyfter bland annat åsikten att det rättfärdiga kriget skulle kunna liknas vid en form av storskaligt 

straff - måhända ett rättmätigt sådant: genom att använda sig av krigföring gentemot de som 

vänder sig emot det kristna budskapet så använder sig den kristne förvisso av våld, men Biggar 

menar att dessa våldshandlingar kan ske med en slags grundläggande kärlek i botten. Genom att 

man med hjälp av våld räddar motståndaren från hädelse, så har man per definition begått en 

kärlekshandling, om än med möjlighet till tragisk utgång.  Vi kan i detta resonemang se spår av 44

en slags konsekvensetik, där värdet i en handling inte först och främst baseras på vad den i 

stunden utgör, utan de efterkommande effekterna av handlingen.  45

 

42 Biggar, Nigel. In Defence of War. Oxford University Press 2013, Oxford s. 1 
43 A.a, s. 49 
44 A.a, s. 10 
45 Rachels James, Rachels Stuart - Rätt och fel: introduktion till moralfilosofin. Studentlitteratur AB, Lund 
2015 s. 134 
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Biggar lyfter även tanken om att det rättfärdiga kriget är viktigt då det tar i anspråk att skydda de 

sina, något en radikal pacifistisk etik till synes misslyckas med, enligt Biggar.  Hur ska en 46

kristen värdegrund kunna byggas, om gruppen av kristna människor riskerar att krympa till följd 

av att de inte i någon mån försvarar sig mot yttre omständigheter som kan tänkas utgöra någon 

form av hot - även om så sker till följd av en pacifistisk principiell övertygelse? Biggar bemöter 

här alltså kritiken som ibland riktas mot läran om det rättfärdiga kriget: han menar att det finns 

olika sätt att tolka det kristna kärleksbudskapet på, och att handlingar som innefattar våld inte 

nödvändigtvis måste vara synonyma med motsatsen till detta kärleksbudskap; snarare tvärtom.  47

 

Om Sowle Cahill belyser berättelser och delar av Bibeln där ett kärleksbudskap lyfts fram, 

exempelvis bergspredikan, så använder sig Biggar istället främst av stycken i Bibeln där han 

tycker sig finna stöd för det rättfärdiga kriget - ett exempel på detta är Lukas 7:1-10, men även 

Matteus 8:5-13. Detta är berättelser i Bibeln som lyfter fram värdet av mod och vikten av att lyda 

under det som är rätt; att stå upp för sin sak och det som är riktigt.  48

 

Läran om det rättfärdiga kriget skiljer sig alltså från den radikalt pacifistiska etiken i det 

avseendet att läran om det rättfärdiga kriget har tydligare drag av utilitarism, där man strävar 

efter det som i längden kan bringa mest fördelar till så många som möjligt; sig själv inkluderat . 49

Här kan det tyckas lämpligt att komma med invändningen att krig, av vilken anledning det än 

sker, knappast för med sig något gott för den stora massan, men enligt Biggar är detta ett 

påstående som inte nödvändigtvis håller för testning. Biggar menar nämligen att det lika gärna 

skulle kunna förhålla sig på så vis att en våldshandling som uträttas för att det är nödvändigt, 

exempelvis i egenskap av själförsvar, eller försvar av något värdefullt (exempelvis kärleksfulla 

värderingar), kanske till en början innebär lidande och till och med död - men att det i längden 

46 Biggar, Nigel. In Defence of War. s. 61 
47 A.a. s. 253 
48 Ex: Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, 
så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör 
han det.” När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som 
följde med honom: ”Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. (Luk 7:8-9) 
49 Rachels James, Rachels Stuart - Rätt och fel: introduktion till moralfilosofin. Studentlitteratur AB, Lund 
2015 s. 139 
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kan innebära att ytterligare (och kanske än värre) våldshandlingar hindras från att äga rum.  Å 50

ena sidan stöter detta resonemang på problematiken att det omöjligen går att bevisa att en 

handling hindrats från att äga rum, å andra sidan finns heller inget som talar för att det går att 

motbevisa detsamma; ett slags moment 22 där båda sidor av diskussionen kan hävda att den 

vunnit argumentationen.  

 

En annan viktig aspekt som Biggar lyfter fram, är att det rättfärdiga kriget inte är något som 

utkämpas mellan de goda å ena sidan och de onda å andra sidan. I egenskap av att vara 

människor är vi inte felfria, och därav är det rättfärdiga kriget något som utkämpas syndare 

emellan.  Biggar bemöter här kritiken rörande att det rättfärdiga kriget skulle vara ett förmätet 51

krig där de som säger sig utkämpa det i kristendomens namn har glömt vad det kristna budskapet 

i grunden handlar om; så är inte fallet, menar Biggar. Det rättfärdiga kriget handlar snarare om 

att förhindra andra syndare att begå än värre synder - en slags krigföring där offrens bästa finns i 

åtanke , men också viljan att skydda de sina . 52 53

 

I läran om det rättfärdiga kriget går det, som tidigare nämnt, ur ett normativt etiskt perspektiv att 

finna spår av främst utilitarism; idén om att det som i allra störst utsträckning maximerar nyttan 

är det rätta att göra. Såväl läran om det rättfärdiga kriget som det radikalt pacifistiska 

perspektivet är intresserade av konsekvenser i samband med handlingar, men läran om det 

rättfärdiga kriget skiljer sig alltså från den radikalt pacifistiska etiken i det avseendet att den 

utgår från en nyttokalkyl snarare än en tanke om altruistisk uppoffring. Idén om 

självförverkligande har inte ett särskilt stort utrymme inom läran för det rättfärdiga kriget; det är 

enligt detta perspektiv inte främst den inre insikten och känslan som spelar störst roll, utan 

snarare vill man belysa vikten av att förankra den inre tron på vad som är rätt i den yttre 

verkligheten; även om så ibland måste ske med våld.  54

 

50 Biggar, Nigel. In Defence of War, s. 72 
51 A.a. s. 59 
52 A.a. s 61 
53 Ibid 
54 A.a. s 71 
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Utifrån detta kan vi sedan se närmare på det faktum att en viktig skiljelinje den radikalt 

pacifistiska etiken och läran om det rättfärdiga kriget emellan är att den förstnämnda inte gör 

skillnad på våld och våld, något som det sistnämnda synsättet i kontrast till detta anser vara av 

yttersta vikt. Biggar hävdar vid ett flertal tillfällen att det definitivt går att göra skillnad på olika 

typer av våldsutövande , och att det är först genom att analysera dessa finstilta skillnader som vi 55

kan göra en bedömning av huruvida våldsutövandet är att fördöma eller ej.  Där det ena 56

synsättet alltså inte finner någon som helst anledning att inte dra alla över en kam, så är det enligt 

det andra perspektivet i just detta avseende som själva kärnan i läran om det rättfärdiga kriget 

framträder; genom att belysa de finstilta skillnaderna mellan rättfärdigt och icke-rättfärdigt kan 

vi tydligt se vad som är försvarbart och inte när det kommer till våldsutövande i form av 

exempelvis krigföring. 

 

I de avseenden som Sowle Cahill lyfter fram vikten av att göra gott mot sina medmänniskor, så 

lyfter Biggar i kontrast till detta ofta fram kärleken och broderskapet soldater emellan.  Biggar 57

lyfter särskilt det faktum att soldater, då de blir tillfrågade, inte anser att deras främsta mål med 

att utöva krigföring är att krossa fienden, utan då snarare att skydda de sina och se till att så 

många som möjligt går hela ur striden. De tillfällen då soldater njutit av att döda, menar Biggar, 

är i situationer där fienden dels brutit mot krigsetiken, dels skadat eller dödat en till soldaten 

ifråga nära vän i truppen.  Bland annat återger Biggar följande ord, yttrade av en soldat placerad 58

i Somme, Juli 1916:  

 

“(...) Hatred of the enemy is not common, I think, among those who have encountered 

him. It isincompatible with the proper discharge of our duty. For to kill in hatred is 

murder; and soldiers, whatever their nationality, are not murderers, but executioners.”  59

 

55 A.a. s. 259 
56 A.a. s. 253 
57 A.a. s. 79 
58 A.a. s. 80-81 
59 A.a. s. 82 
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Citatet ovan exemplifierar det som tidigare nämnts i detta kapitel gällande de finstilta 

skillnaderna och vikten av dessa när det kommer till att reda ut vad som är att döma för 

rättfärdigt eller ej gällande krigsutövning. Skillnaden mellan att mörda till följd av hat och att 

avrätta till följd av nödvändighet är en sådan väsentlig skillnad, menar Biggar. 

 

Ett genomgående mönster i Biggars försvar av det rättfärdiga kriget, är det faktum att han lägger 

mycket energi på att kritisera den andra sidan - den radikalt pacifistiska etiken - och att utifrån 

detta sedan förklara varför läran om det rättfärdiga kriget är ett mer logiskt alternativ såväl i 

fråga som allmännytta som i ett religiöst avseende. En kritik som ofta återkommer från Biggars 

håll är den att ett radikalt pacifistiskt synsätt banar väg för en förskönad bild av verkligheten och 

människans möjligheter i den; men å andra sidan skulle anhängare av just en radikalt pacifistisk 

etik kunna komma att rikta liknande kritik mot Biggars argument för det rättfärdiga kriget. Bland 

annat lyfter Biggar fram skönhet som ett argument för våldsutövande , då i egenskap av en slags 60

moralisk skönhet, som Biggar hävdar exempelvis kan relateras till vår vilja att hedra de redan 

bortgångna som delade vår övertygelse om rätt och fel. Skulle inte detta kunna komma att 

beskrivas som en försköning av verkligheten på samma sätt som Biggar menar att ett radikalt 

pacifistiskt förhållningssätt förskönar densamma? Denna diskussionen kommer att 

vidareutvecklas i uppsatsens slutdiskussion, men frågan är viktig att ha i åtanke redan under 

redogörelsen i detta kapitel; särskilt som Biggar ofta använder sig av strategin att förklara vad 

det rättfärdiga kriget inte är, snarare än vad det faktiskt är.  

 

I sin kritik av den radikalt pacifistiska etiken utgår Biggar ofta från Stanley Hauerwas och 

dennes tankar på området. I sin kritik av Hauerwas menar Biggar bland annat att en typisk 

tendens för den radikalt pacifistiska etiken är den att den i sin iver att vinna stöd för sin agenda 

inte tar sig tiden att gå på djupet i vad som finns att läsa i Bibeln gällande krigföring och 

våldsutövande.  Biggar menar att den, ofta allmänna bild, av vad Jesus ville förmedla - är 61

snedvriden och i själva verket inte alls stämmer överens med det egentliga budskapet.  I det 62

60 A.a. s. 257 
61 A.a. s. 17 
62 A.a. s. 63 
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egentliga budskapet, menar Biggar, finns inget som talar för att Jesus tar absolut avstånd från att 

utöva våld.  Biggar menar att det står tydligt att de som är i Kristus ska bli räddade från ondo; 63

men också att det är vi själva som frivilligt måste vända oss mot Jesus och acceptera honom som 

frälsare i våra liv. Gör vi inte detta, utan vänder oss bort från sanningen i det kristna budskapet, 

så får vi vara beredda att möta de eventuella konsekvenserna av detta.  Det är först när vi 64

omvänds till att ta emot Guds kärlek som vi på riktigt söker fred, och om vi vägrar att göra detta 

har vi också valt bort möjligheten till denna kärlek och att fullt ut kunna njuta av vad det innebär 

att leva i Kristus.  Om vi väljer att göra detta val, och senare finner oss själva i en situation där 65

vi på slagfältet måste möta de som istället valt att faktiskt leva i Kristus, så kan det faktum att vi 

eventuellt besegras - om än med döden som utgång - i ett större perspektiv innebära en räddning 

av vår själ.   66

 

Biggar hänvisar ofta till Augustinus i sina redogörelser för vad det rättfärdiga kriget innebär. 

Augustinus själv menade, i likhet med Biggar, att människan inte som första alternativ bör 

använda sig av våldsutövande för att nå sitt mål - men att det i Bibeln  finns goda skäl att anta 67

att våld ibland är rättfärdigat. Du skall icke dräpa - men du ska ej heller utan vidare acceptera de 

handlingar som är orättfärdiga. Augustinus själv satte aldrig upp några kriterier för att ett krig 

skulle kunna räknas som rättfärdigt, men däremot var han den förste att uttrycka att visa män 

skulle komma att bekämpa rättfärdiga krig .  68

 

Även om Augustinus personligen inte satte upp några kriterier för vad som krävs för att ett krig 

ska vara att betrakta som rättfärdigt, så gjorde dock Thomas av Aquino detta, något som Biggar 

presenterar i sin bok . Biggar delar upp Aquinos kriterier i två delar; en del för kriterier som 69

gäller innan man går in i ett krig (ius ad bellum), och en del som är gällande under det att ett krig 

63 A.a. s. 51 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 A.a. s. 53 
67 Ex. Romarbrevet 13:4 
68 Schaff, Philip. Augustines City of God, Grand Rapids, New York 1890, s. 625 
69 Biggar, Nigel. In Defence of War. Oxford University Press 2013 s. 3 
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pågår (ius in bello).  Det är möjligt att följande lista skiljer sig från andra redogörelser över 70

dessa kriterier, men det är på följande sätt de presenteras enligt Biggar.  71

 

1. Ius ad bellum: 

 

- Rättmätiga skäl; det måste föreligga goda skäl att gå in i ett krig. Självförsvar räknas 

alltid som ett rättmätigt skäl, men det är då av yttersta vikt att krigföringen sker med 

avsikt att skydda sina egna/se till att det som eventuellt skadats kommer till sin rätt igen, 

snarare än att söka vedergällning mot motståndarsidan. 

 

-  Rättmätigt beslutsfattande; vid beslutet att gå in i ett krig/starta ett krig, ska detta beslut 

fattas av en erkänd auktoritet. Enskilda individer som inte innehar en post av erkänd 

auktoritet kan alltså inte ta ett rättmätigt beslut om att gå in i ett krig. 

 

- Rättfärdiga intentioner; om beslutet att gå in i/starta ett krig ska detta ske med goda 

intentioner, dvs att det som anses kunna vinnas genom att göra detta väger tyngre än det 

som riskerar att förloras. Målet med kriget måste i slutändan vara att uppnå ett tillstånd 

av fred. 

 

- Sista utväg; att ge sig in i/starta ett krig kräver att detta är en sista utväg - ett krig kan 

endast övervägas först efter det att alla fredliga alternativ till lösning prövats. 

 

- Utsikter för framgång; man bör inte ge sig in i ett krig om det inte finns skäl att tro att det 

kommer gå väl. 

 

2. Ius in bello 

 

70 Ibid 
71 A.a, s. 3-15 
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- Proportionalitet; kriget ifråga ska ske i rättvisans tecken - de stridande sidorna ska 

undvika oproportionerligt stora krigshandlingar, och endast använda sig av den mängd 

våld som de finner absolut nödvändig. 

 

- Urskiljning; det är av vikt att de stridande klarar av att urskilja vad som är lämpligt och 

inte under det att striden pågår. Även i krigssituationer bör den moraliska aspekten 

finnas i åtanke.  

 

 

Med dessa kriterier klara för oss, kan vi sedan sammanfattningsvis se närmare på vad det är som 

faktiskt skiljer de båda perspektiven åt. För att göra detta så tydligt som möjligt, kommer jag här 

att använda mig av de analysfrågor som presenterades i uppsatsens inledande del. 

 

1) Vilken tolkning av kristen etik finns att hitta inom vardera ställningstagande?  

 

Inom det radikalt pacifistiska perspektivet utifrån Sowle Cahill finns spår av en (icke-typisk) 

naturrättslig kristen etik, som sedan går vidare in i en tydlig kristologi där det är via Kristus vi 

definitivt kan komma till insikt gällande vad som är rätt och fel att göra i egenskap av att vara 

kristna. Detta står i kontrast till läran om det rättfärdiga kriget, där det snarare är fråga om en 

moralteologisk kristen etik där tyngdpunkten läggs vid moralens relation till den kristna tron. 

 

2) Vilken typ av normativ etisk modell går det främst att hitta spår av inom vardera 

ställningstagande? 

 

Det radikalt pacifistiska perspektivet innefattar spår av en aristotelisk teleologisk modell, med 

tydliga spår av altruism. Läran om det rättfärdiga kriget går i sin tur främst att härleda till en 

utilitaristisk tankemodell. 
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3) Är det främst en positiv eller negativ människosyn som går att hitta inom vardera 

ställningstagande? 

 

Det finns inom det radikalt pacifistiska perspektivet en långt mer positiv människosyn än vad 

som finns att finna i läran om det rättfärdiga kriget. De båda perspektiven ställer sig diametralt 

olika till vilka möjligheter människan i realiteten har att följa och upprätthålla ett kärleksideal 

präglat av altruism och självuppoffring. Det råder även skilda åsikter till frågan huruvida ett 

sådant kärleksideal ens är eftersträvansvärt; här menar det radikalt pacifistiska perspektivet att 

det är ett sådant ideal som utgör själva kärnan i kristendomen, medan läran om det rättfärdiga 

kriget menar att detta inte är en realistisk utgångspunkt för vare sig religionen i stort eller den 

enskilda kristna individen. 

 

Efter denna presentation av läran om det rättfärdiga kriget och vad det rättfärdiga kriget de facto 

innebär, så leder detta oss in på nästkommande kapitel. I detta kapitel kommer den radikalt 

pacifistiska etiken, såväl som läran om det rättfärdiga kriget, att sättas in i ett kontext; nämligen 

kriget mot terrorismen. Det är utifrån detta nästkommande kapitel som uppsatsens diskussionsdel 

sedan kommer att utformas. 

 

 

4. KRIGET MOT TERRORISMEN 

 

Den 11 september 2001, drabbades USA av ett terrordåd. Fyra amerikanska passagerarplan 

kapades, varav två kördes in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan. De övriga två 

planen kraschade dels i USA:s försvarshögkvarter Pentagon, dels på ett fält utanför Shanksville i 

Pennsylvania. Det totala antalet dödssiffror rör sig om ungefär 3000 personer - detta inkluderar 

då de 19 kaparna.  Det är händelserna under detta datum som leder till att USA sedan inleder det 72

så kallade Kriget mot terrorismen. Kriget betecknas som pågående, även om USA under 

72 Plumer, Brad - Nine facts about terrorism in the United States since 9/11, 2013-09-11, The Washington 
Post, 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/09/11/nine-facts-about-terrorism-in-the-united-state
s-since-911/?utm_term=.45b19262b68f (hämtad 14 maj 2017) 
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president Obama avvecklade termen kriget mot terrorismen och ersatte denna med Overseas 

contingency operation.  73

 

Attacken mot USA resulterade i att FBI omedelbart tillsatte utredningen PENTTBOM. Genom 

denna utredning fick Al Qaida, en terrororganisation, snart skulden för vad som skedd. 

Organisationens ledare, Usama bin Ladin, förnekade dock att Al Qaida skulle ha något med 

attackerna att göra - detta trots det faktum att bin Ladin tidigare yttrat att Al Qaida befann sig i 

en form av “heligt krig” med USA.  74

 

Efter händelsen erkände FN:s säkerhetsråd i en resolution USA:s rättighet att försvara sig själva75

. Detta, i kombination med att bin Ladin antogs befinna sig i Afghanistan ledde till att USA 

tillsammans med Storbritannien den 7:e oktober 2011 gick till angrepp mot landet. Attacken mot 

Afghanistan skedde med i huvudsak två mål: 

 

1) Att gripa Usama bin Ladin 

2) Att störta talibanregimen 

 

Mål nummer två lyckades ganska omgående: med hjälp av USA kunde Afghanistans så kallade 

“norra allians” inta hela landet. En ny regering med USA-vänlige Hamid Karzai tillsattes, och de 

träningsläger som tillhört al-Qaida förstördes . Mål nummer ett däremot, att hitta Usama bin 76

Ladin, lyckades inte förrän år 2011.   77

 

73 Wilson, Scott & Kamen, Al - Global War On Terror Is Given New Name, 2009-03-25, The Washington 
Post, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/24/AR2009032402818.html 
(hämtad 14 maj 2017) 
74 Tierney, Dominic - The Twenty Years’ War, 2016-08-23, The Atlantic, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/08/twenty-years-war/496736/ (hämtad 14 maj 
2017) 
75 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013-01-24, 
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Kriget-mot-terrorism/ (hämtad 14 maj 2017) 
76 Knott, Stephen F - Rush to Judgment. University Press of Kansas, 2012. s. 115 
77 Miller, Greg - CIA spied on Bin Laden from safe house - 2011-05-06, The Washington Post, 
https://www.washingtonpost.com/world/cia-spied-on-bin-laden-from-safe-house/2011/05/05/AFXbG31F_s
tory.html?utm_term=.35c2efffdef9 (hämtad 14 maj 2017) 
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Detta var dock inte det enda målet med det så kallade kriget mot terrorismen. Kriget mot 

terrorismen utgjorde även ett scenario där USA metodiskt ruckade på det regelverk som fanns 

rörande hur man skulle behandla misstänkta terrorister, och vilka metoder som var okej för att få 

fram information som kunde gagna USA i kriget.  Bland annat infördes the Patriot Act som 78

öppnade dörrarna för att använda tortyrliknande metoder vid förhör . The Patriot Act innebar 79

även att möjligheterna till avlyssning och underrättelsearbete utökades.  Kriget mot terrorismen 80

kom även senare även att innefatta Irak, och då med syftet att avsätta den dåvarande diktatorn 

Saddam Hussein då man ansåg att Hussein utgjorde en fara mot västvärlden . Därav kan en 81

tredje punkt läggas till på den tidigare nämnda listan över de mål som man hoppades uppnå med 

kriget mot terrorismen, nämligen att; 

 

3) Avsätta Saddam Hussein som Iraks diktator 

 

Kanske är det särskilt genom denna tredje punkt som vi får möjligheten att belysa det faktum att 

kriget mot terrorismen utgör upphävandet av en viktig grundbult i krigssammanhang, nämligen 

den som rör länders rätt till suveränitet. Har ett land rätt att gå in i ett annat land i syfte att avsätta 

en ledare, på det sätt som skett under kriget mot terrorismen? Jag kommer att återkomma till 

denna fråga i uppsatsens diskussionsdel, men jag vill belysa den redan i detta skede då jag anser 

den viktig för förståelsen av detta kapitel i stort. Handlar kriget mot terrorismen om att försvara 

USA, eller är det ett krig främst bestående av att USA bedriver krig i andra länder? 

 

Kriget mot terrorismen kan alltså delvis betraktas som ett krig främst från luften där USA genom 

flygande militära operationer attackerade olika länder, men också som ett krig som i mångt och 

mycket utövades innanför USA:s gränser med syfte att skydda landet från attacker liknande den 

som skedde den 11 september 2001. Utöver detta är även Guantanamobasen på Kuba värd att 

78Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013-01-24, 
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Kriget-mot-terrorism/ (hämtad 14 maj 2017) 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 McFarquhar, Neil. Saddam Hussein, Defiant Dictator Who Ruled Iraq With Violence And Fear, Dies. 
2006-12-30, The New York Times. 
http://www.nytimes.com/2006/12/30/world/middleeast/30saddam.html?mcubz=0 (hämtad 24 maj 2017) 
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nämna: här fängslades krigsfångar av USA - dock utanför USA:s gränser, något som 

möjliggjorde att man kunde frångå vissa internationella regler rörande behandling av krigsfångar.

 Bland annat har uppgifter om att barn hållits intagna här förekommit . 82 83

 

Kriget mot terrorismen var även ett krig där den tekniska utvecklingen bidrog till USA:s 

framgångar på slagfältet. Snabbt ersattes faktiska soldater av tekniska lösningar såsom 

exempelvis obemannade drönare - något som befarats döda tusentals oskyldiga i såväl 

Afghanistan som Pakistan och Jemen.  Just den tekniska utvecklingen från USA:s sida blir 84

intressant ifråga om det rättfärdiga krigets kriterium rörande proportionalitet, då just detta 

innebar ett definitivt övertag till USA:s fördel i flera avseenden.  

 

I en kandidatuppsats från år 2011, publicerad vid Malmö Högskola, frågar sig författaren Mattias 

Nordman huruvida Kriget mot terrorismen med tiden gick från att vara en krigshandling till att 

bli en brottshandling.  Bland annat pekar Nordman på det problematiska i de förhörsmetoder 85

som användes för att få fram information ur de fångar som befann sig på Guantanamobasen, men 

han tar även upp ytterligare faktorer så som det faktum att USA upprepade gånger brutit mot 

föreskrifterna i det avtal som uppkom USA och Kuba emellan rörande hur krigsfångar bör 

behandlas.  Nordman kommer efter noga överläggning fram till slutsatsen att USA rent juridiskt 86

har gjort sig skyldiga till brottsliga handlingar i det så kallade Kriget mot terrorismen.   87

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det som kriget mot terrorismen faktiskt utgör är en 

rad olika former av krigföring, som i någon mån ändå är riktade mot samma mål; att skydda 

82 Ibid 
83Carrell, Stephen. The Children of Guantanamo Bay, 2006-05-27, The Independent. 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-children-of-guantanamo-bay-480059.html 
(hämtad 14 maj 2017) 
84 Helmore, Edward. US retires Predator drones after 15 years that changed the ‘war on terror’, 
2017-03-13, The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/13/predator-drone-retire-reaper-us-military-obama (hämtad 
14 maj 2017) 
85 Nordman, Mattias: Kriget mot terrorismen, från krigshandling till brottshandling. Malmö Högskola 2011 
86 Nordman, Mattias: Kriget mot terrorismen, från krigshandling till brottshandling. Malmö Högskola 2011 
s. 56 
87 Ibid 
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västvärlden, och då främst USA, från attacker liknande den som skedde den 11 september 2001. 

Kriget i sig är inte enbart ett krig i det avseende att det sker genom luftburna attacker från USA:s 

håll, utan det är långt mer komplext än så; inte minst för att det pågår i modern tid. Dessutom är 

kriget mot terrorismen inte ett krig som är direkt kopplat till religiösa frågor - även om sådana 

paralleller kan tyckas möjliga att dra - utan teorier finns exempelvis även gällande ekonomiska 

faktorer, då inte minst olja.  88

 

I sin bok The Ethics of War and Peace lyfter Nigel Dower den problematik som finns kring 

kriget mot terrorismen och dess proportioner. Bland annat tar han upp det faktum att USA:s 

attacker i mellanöstern inte står i proportion till de handlingar som Al Qaida hade/har 

möjligheten att utföra. Dower kallar det hela för ett krig USA och Al Qaida emellan, det vill säga 

land mot terrorgrupp, snarare än land mot land.  Dower lyfter även svårigheten i att definiera 89

kriget mot terrorismen som just ett krig. Å ena sidan argumenterar han för att de terrorhandlingar 

som begås i islams namn runt om i världen går att klassa som krigshandlingar , å andra sidan 90

menar Dower att det så kallade kriget mot terrorismen, med betoning på mot - är svårare att 

definiera då det förs på så många olika nivåer - inte minst en teknologisk där syftet är att hitta 

och använda sig av information.  Detta, menar Dower, gör att kriget mot terrorismen snarare bör 91

kallas för krig endast i metaforisk mening. Även Dower, liksom Nordman, lyfter 

Guantanamobasen som ett exempel på problematisk krigföring; Dower menar att det är en 

institution som väcker frågor om barbariska tillvägagångssätt; och i vilken utsträckning det ska 

vara rimligt att acceptera sådana.  92

 

Dower lyfter även kriget mot terrorismen som ett exempel på ett krig som kanske inte främst förs 

för att skydda USA från ytterligare terroristattacker, utan som ett krig där ett av huvudmålen är 

att få fram ett demokratiskt styre i exempelvis Irak; detta genom att avsätta dåvarande diktatorn 

88 Brohy, Audrey & Ungerman, Gerhard, The Oil Factor (dokumentärfilm), Free Will Productions 2005  
89 Dower, Nigel. The Ethics of War and Peace, Polity Press 2009 s. 170 
90 A.a. s 5 
91 Ibid 
92 A.a, s. 24 
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Saddam Hussein.  Dower frågar sig huruvida sådana krig någonsin kan rättfärdigas; demokrati 93

är å ena sidan något eftersträvansvärt, å andra sidan är det tveksamt huruvida tvång och metoder 

som innefattar våld är lämpliga för att implementera detta, även om resultatet skulle vara något 

positivt.  Att motsätta sig ondska är rättfärdigat, men att demonisera och dehumanisera 94

motståndarsidan är det inte, menar Dower.  95

 

Det är svårt att beskriva kriget mot terrorismen utan att i någon mån lyfta fram George W. Bush 

och dennes presidentskap över USA. I sin bok Rush to Judgement skriver Stephen F. Knott om 

George W. Bush och hans presidentskap under denna period i USA:s historia. Knott presenterar 

en rad exempel på hur Bush under denna tid utgjorde en stark ledare för landet ifråga; och han 

ställer sig frågande till stämplen USA:s sämsta president som tyckts få fäste rörande Bush och 

hans presidentskap. Knott frågar sig följande: kan det vara så att George Bush, genom sina 

kontroversiella beslut och sitt sätt att styra landet, lyckades med den kanske svåraste utmaningen 

av dem alla; nämligen att förhindra ytterligare attacker liknande den som ägde rum den 11 

september?  Det svåra med den här frågan är att det är en icke-fråga; den går inte att besvara. Vi 96

kan omöjligen veta vad som skulle hänt om något gjorts eller sagts annorlunda - och just därför 

blir kanske George W Bush främsta gärning en gärning som inte går att bevisa att den faktiskt 

har ägt rum. 

 

Enligt en undersökning utförd av Gallup i november 2001, angav 89% av de tillfrågade att de 

stöttade beslutet att gå in med militär kraft i Afghanistan.  I en annan undersökning av Gallup, 97

gjord i september 2001, uppgav 90% av de tillfrågade att de kände förtroende för Bush i 

egenskap av president.  Bush generella förtroende under sin första mandatperiod snittade på 98

93 A.a, s. 48 
94 Dower, Nigel. The Ethics of War and Peace, Polity Press 2009 s. 48 
95 Ibid 
96 Knott, Stephen F - Rush to Judgment. University Press of Kansas, 2012. s. 161 
97 Gallup poll: War on Terrorism, November 2001. http://www.gallup.com/poll/5257/war-terrorism.aspx 
(hämtad 15 maj 2017) 
98 Gallup poll: Presidential Approval Ratings - George W. Bush, September 2001. 
http://www.gallup.com/poll/116500/presidential-approval-ratings-george-bush.aspx 
(hämtad 15 maj 2017) 
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62%, även dessa uppgifter från Gallup.  Högst förtroende hade han under perioden 2001 - 2005, 99

efter år 2005 dalar förtroendet betydligt och är vid vissa tillfällen nere på under 30%. Förtroendet 

för Bush mellan år 2001 och 2005, tyder på att hans beslut rörande kriget mot terrorismen var 

något som i allmänhet stöttades av den amerikanska befolkningen, även om detta skulle komma 

att ändras senare.  

 

Bush var hela tiden öppen med sin kristna övertygelse som president, men gällande kriget mot 

terrorismen så var det snarare Al Qaida som menade på att detta skulle vara ett krig med 

religiösa undertoner. I sitt tal till USA:s befolkning efter attacken den 11 september, understryker 

Bush vikten av att inte låta den tragiska händelsen bidra till förakt amerikaner emellan, oavsett 

vilken tro de bekänner sig till.  Att notera det faktum att Bush så tydligt drar en skiljelinje 100

mellan muslimer och terrorister är av vikt för att förstå kriget mot terrorismen i sig; krigets 

främsta syfte var inte att attackera en specifik religion eller ett specifikt land, utan att skydda det 

egna landet från ytterligare angrepp. 

Detta innebär dock inte att kriget mot terrorismen inte i andra avseenden förseddes med religiösa 

motiv även från USA:s håll. Ett tydligt, om än kontroversiellt exempel, på detta är 

tv-evangelisten Jerry Falwells omstridda uttalanden efter attacken den 11 september, där han 

bland annat menade att det var feminister, homosexuella samt kvinnor som genomgått aborter 

som bar skulden för det som hänt . Falwell hade tidigare utgjort en viktig stöttepelare för Bush 101

under stora delar av hans karriär, något som gjorde att Bushadministrationen kände sig nödgade 

att poängtera att uttalandet inte stöttades av presidenten.  Falwell drog senare tillbaka 102

uttalandet, men menade ändå att “Gud hade lyft den slöja som tidigare låtit skydda Amerika från 

attacker som denna.”  Med detta nämnt är det viktigt att poängtera att Falwell inte på något vis 103

hade ett allmänt stöd hos den amerikanska befolkningen , men hans uttalanden visar ändå på att 104

99 Ibid 
100 Text of George Bush’s speech, 2001-09-21, The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13 (hämtad 15 maj 2017) 
101 Lincoln, Bruce - Holy Terrors, Thinking about religion after september 11, andra upplagan, University 
of Chicago Press 2006, s. 36 
102 Ibid 
103 A.a. s. 37 
104 Langer, Gary. Measuring Falwell’s Popularity over his lifetime. 2009-02-09. 
http://abcnews.go.com/Politics/story?id=3178394&page=1 (hämtad 15 maj 2017) 
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det fanns röster även i det amerikanska samhället som såg händelserna den 11 september 2001 

och det efterföljande kriget mot terrorismen som något som kunde knytas till frågor om religion. 

 

Sammanfattningsvis så är alltså kriget mot terrorismen svårt att definiera, men man skulle kunna 

kalladet för ett samlingsbegrepp där händelser och strategier från USA:s sida i syfte att 1) skydda 

USA från ytterligare attacker liknande den som skedde den 11 september 2001, samt 2) 

implementera demokrati i mellanöstern. I detta samlingsbegrepp ingår då alltså dels fysisk strid 

där utövande av militärt våld ingår, men även teknisk krigföring såsom exempelvis cyberattacker 

eller andra sätt att få fram information som kan vara till gagn för det egna landets krigsstrategi. 

Kriget mot terrorismen är inte ett krig som förs mellan land A och B, utan snarare ett krig som på 

USA:s initiativ handlar om att försvara västvärlden från terror, ofta med islamistisk anknytning. 

Krigets officiella startdatum är den 7 oktober 2001 , och anses fortfarande som pågående, om 105

än under annan benämning sedan Obamaadministrationen tagit beslut om detta.  

 

Det totala antalet döda som resultat av kriget mot terrorismen beräknas uppgå till 1,2 miljoner 

människor - även om vissa menar att siffror närmare 2 miljoner är mer troliga.  106

 

 

 

5. FEM RÄTTFÄRDIGA KRIG VÄGER TYNGRE ÄN FYRA VÄLMENANDE 

PACIFISTER: AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Efter att ha analyserat såväl ett radikalt pacifistiskt perspektiv såväl som läran om det rättfärdiga 

kriget, och därefter lyft fram olika aspekter av kriget mot terrorismen, har jag kommit fram till en 

105 Amadeo, Kimberly. War on Terror: Facts, Costs and Timeline. 2017-03-23, The Balance. 
https://www.thebalance.com/war-on-terror-facts-costs-timeline-3306300 (hämtad 15 maj 2017) 
106 Carasik, Lauren: Americans have yet to grasp the horrific magnitude of the ‘war on terror’. 2015-04-10, 
Al Jazeera 
http://america.aljazeera.com/opinions/2015/4/americans-have-yet-to-grasp-the-horrific-magnitude-of-the-
war-on-terror.html (hämtad 15 maj 2017) 

36 

http://america.aljazeera.com/opinions/2015/4/americans-have-yet-to-grasp-the-horrific-magnitude-of-the-war-on-terror.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2015/4/americans-have-yet-to-grasp-the-horrific-magnitude-of-the-war-on-terror.html
https://www.thebalance.com/war-on-terror-facts-costs-timeline-3306300


rad olika slutsatser; vilka nu ska presenteras i denna del av uppsatsen. Detta kommer att göras 

utifrån de två frågeställningarna som presenterades i uppsatsens inledande del: 

 

1. Är det möjligt att berättiga krig utifrån en kristen etisk analys?  

2. Vilken ståndpunkt är det rimligt att inta som kristen, gällande kriget mot terrorismen? 

 

Såväl det radikalt pacifistiska perspektivet som läran om det rättfärdiga kriget lägger fram 

flertalet olika argument till sin fördel, men det är ändå min slutsats att ett radikalt pacifistiskt 

perspektiv inte håller i längden. Detta då ett sådant perspektiv riskerar att verka imploderande; 

tanken om ett förhållningssätt där våld aldrig är legitimt kan å ena sidan ses som något hedervärt, 

men å andra sidan kan man ifrågasätta huruvida ett sådant förhållningssätt egentligen har någon 

förankring i verkligheten. Hur ska kristendomen, med ett sådant förhållningssätt, kunna föra 

vidare tankar och traditioner till kommande generationer utan att riskera att först utplånas av 

krafter som sätter sig motstridiga till den kristna tron och dess innebörd?  

 

Man skulle kunna argumentera för att det är svårt att utplåna idéer, och att de tankar som 

kristendomen för fram troligen skulle kunna överleva även om en majoritet av religionens 

utövare dödades eller en stor del av skrifterna skulle komma att brännas. Detta argument faller 

dock på sin egen orimlighet; ska kristendomen i och med detta gång på gång riskera att falla i 

glömska till följd av ren princip? Risken som uppstår här är svår att ta miste på - istället för att 

utvecklas och föras vidare in i nya epoker, riskerar kristendomen i och med en radikalt pacifistisk 

hållning att behöva återuppfinna hjulet om och om igen. En eventuell lösning på problemet 

ifråga hade varit att anse våld för försvarbart i de situationer där det krävs i egenskap av 

självförsvar, men även i sådana skeenden innebär ett radikalt pacifistiskt förhållningssätt att man 

vänder sig emot eventuellt bruk av våld. Det förhållningssätt gentemot omvärlden som enligt 

detta förhållningssätt anses vara det rätta, är alltså motsägelsefullt nog inte något som varken kan 

eller bör försvaras i situationer där våld eventuellt kan tänkas förekomma.  
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Utifrån denna radikalt pacifistiska ståndpunkt blir alltså svaret på den första frågeställningen att 

det inte är möjligt att berättiga krig utifrån en kristen etisk analys. Detta förhållningssätt verkar 

dock inte kunna besvara frågan om huruvida det i vissa situationer kan vara förkastligt att inte 

använda sig av våld, exempelvis för att rädda oskyldiga människor undan döden eller för att 

förhindra att en negativt laddad situation eskalerar. Detta gör att förhållningssättet i sig tenderar 

att ge motsatt effekt; kan det vara så att man genom att proklamera ett radikalt pacifistiskt 

förhållningssätt i själva verket legitimerar våld - om än detta våld inte uppstår från ens eget håll? 

Möjligheten att bruka våld behöver inte alltid korrelera med risken att utöva en negativ handling; 

såvida man inte ser våldet i sig som negativt. Att per automatik se våld som något negativt blir 

dock tvivelaktigt när man, exempelvis, ser till de scenarier i historien då olika typer av 

hemskheter förhindrats tack vare användandet av våld (kanske är andra världskrigets slut ett av 

de tydligaste exemplen här) - men också de tillfällen då en tragisk situation - som kanske hade 

kunnat förhindras med hjälp av våld - inträffat. Att ändå se våld som en per definition negativ 

eller icke-önskvärd handling riskerar att signalera en viss förmätenhet snarare än en faktisk 

önskan om fred och icke-våld; och i och med detta riskerar alltså kristendomen att offras på 

principernas altare snarare än att faktiskt tillföra något till sin omvärld. Detta betyder inte att en 

radikalt pacifistisk princip inte kan bidra med förnuftiga tankegångar eller rimliga ståndpunkter i 

övrigt; men det betyder att denna utgångspunkt lämnar mycket att önska när det kommer till 

frågan om en nyanserad bild av våld och då även krigföring.  

 

Om vi istället ser till hur läran om det rättfärdiga kriget utformar sina argument så är det å ena 

sidan lätt att se att det finns en typ av riskfaktor när det gäller denna ståndpunkt, nämligen den att 

det som omfattas av ett regelverk snarare än ett absolut förbud eller ogillande i större usträckning 

går att tänja på. Detta behöver dock inte innebära att så tvunget måste ske. Läran om det 

rättfärdiga kriget har en tydlig uppsättning riktlinjer för vad som krävs för att ett krig ska räknas 

som rättfärdigt, och i fråga om våldsutövande i övrigt är denna ståndpunkt inte ett möjligt sätt för 

missbrukare av våld att ta ut sina aggressioner. Detta då läran om det rättfärdiga kriget inte gör 

anspråk på att vara ett perspektiv där våld alltid är en rimlig lösning, utan snarare ett perspektiv 
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som öppnar upp för att våld kan vara en rimlig lösning i situationer där ingen annan metod utgör 

en rimlig lösning eller utväg.  

 

Uppsatsens slutsats rörande den första frågeställningen av två är därav att det är möjligt att 

berättiga krig utifrån en kristen analys - förutsatt att det faller inom ramarna för de premisser som 

finns uppsatta rörande vad som är att räkna som ett rättfärdigt krig och inte. Detta gäller också i 

frågor som rör våldsutövande utan element av krig; där våld kan användas för att förhindra att en 

situation eskalerar till det värre eller för att försvara en oskyldig i en utsatt situation så att denne 

inte råkar illa ut. Denna ståndpunkt är heller inget som nödvändigtvis måste utgå från en kristen 

analys; snarare är det en fråga om vilket typ av samhälle vi önskar leva i och vad vi själva önskar 

att andra skulle göra för oss i situationer av utsatthet. Det är svårt att tänka sig en verklig 

situation där någon beslutat att inte ingripa i en kritisk situation därför att det frångick dennes 

principer - och att denne till följd av detta skulle komma att hyllas som en hjälte - snarare än att 

se det hedervärda i att ingripa där hjälp kan tänkas behövas, även om detta i sådana fall skulle 

kunna komma att innefatta våld.  

 

En viktig problematisering av detta resonemang är att det ofta kan vara svårt att veta vilken sida 

som är att betrakta som “ond” respektive “god” i en situation, oavsett karaktär. Verkligheten är 

oftast inte riktigt så svartvit som vi kanske för enkelhetens skull skulle kunna önska, utan snarare 

rör det sig om ett lager av gråzoner där vi tar parti i enlighet med vår privata bakgrund och 

inlärda sanningar; men det är just till följd av detta som de ramar som finns rörande det 

rättfärdiga kriget kommer väl till pass. Rättmätigt beslutsfattande, proportionalitet och 

urskiljning är tre exempel på ramverk som verkar för att minimera risken för en situation där 

man riskerar att använda sig av våld där det inte är nödvändigt eller ens önskvärt. Detta betyder i 

sin tur inte att de ramverk som finns tillgängliga utgör ett definitivt löfte om säkerhet; men 

däremot innebär dessa ramverk att det blir lättare att dra slutsatser rörande vad som är rättfärdigt 

och inte; och varför det är eller inte är det.  
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Denna problematisering leder oss in på uppsatsens andra frågeställning, nämligen frågan rörande 

vilken ståndpunkt det är rimligt att inta som kristen gällande kriget mot terrorismen; är detta krig 

att räkna som rättfärdigt eller ej?  

 

Problematiken kring kriget mot terrorismen har inte främst att göra med det faktum att USA 

reagerade i självförsvar på den attack landet utsattes för den 11 september 2001. Självförsvar är, 

som vi sett i framställningen av läran om det rättfärdiga kriget, ibland ett legitimt skäl att bruka 

våld. Det som däremot gör att kriget mot terrorismen riskerar att falla utanför ramarna för det 

som går att se som ett rättfärdigt krig, är främst de proportioner som kriget tagit sig. De 

beräknade dödssiffrorna från attentatet den 11 september 2001 uppgår till ungefär 3000 personer; 

den totala dödssiffran från kriget mot terrorismen uppgår idag till någonstans mellan 1,2 - 2 

miljoner. Det som tog sin början som en vedergällning för en blodig attack har alltså således 

kommit att bli något helt annat; ett krig där det våld som brukas drabbar människor som inte har 

något alls att göra med 11 september-attackerna, utan även de vars enda brott torde vara att 

befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Väger man dessutom in det faktum att många av dessa 

dödsfall torde vara till följd av exempelvis drönarattacker eller andra krigsmetoder som inte 

involverar närstrid så blir det hela än mer abstrakt. 

 

Hittills kan vi alltså se att kriget mot terrorismen brister i fråga om proportionalitet. Enbart detta 

gör att kriget om terrorismen faller utanför ramarna för vad som går att räkna som ett rättfärdigt 

krig. Låt oss dock se närmare även på de övriga kriterierna och hur kriget mot terrorismen lever 

upp till dessa: 

 

- Rättmätiga skäl; det måste föreligga goda skäl att gå in i ett krig. Självförsvar räknas 

alltid som ett rättmätigt skäl, men det är då av yttersta vikt att krigföringen sker med 

avsikt att skydda sina egna/se till att det som eventuellt skadats kommer till sin rätt igen, 

snarare än att söka vedergällning mot motståndarsidan. 
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Detta är en diskutabel punkt. Sant är att USA utsattes för en terrorattack som krävde många 

oskyldiga människors liv, och att detta går att se som ett rättmätigt skäl för vedergällning. Vad 

som sedan faktiskt är en rättmätig anledning att inleda ett krig är även det en fråga som inte 

nödvändigtvis har ett konkret svar. Därav får frågan rörande huruvida detta kriterium anses 

uppfyllt stå obesvarat.  

 

- Rättmätigt beslutsfattande; vid beslutet att gå in i ett krig/starta ett krig, ska detta 

beslut fattas av en erkänd auktoritet. Enskilda individer som inte innehar en post av 

erkänd auktoritet kan alltså inte ta ett rättmätigt beslut om att gå in i ett krig. 

 

Även detta är en diskutabel punkt. Konspirationsteorierna kring kriget mot terrorismen är många, 

och diskussioner rörande huruvida kriget egentligen startades i syfte att komma åt värdefull olja 

är en av många teorier. Även diskussioner rörande huruvida Saddam Hussein faktiskt utgjorde ett 

direkt hot eller ej har i efterhand kommit upp till ytan; något som bidrar ytterligare till att detta 

kriterium går att ifrågasätta rörande kriget mot terrorismen. Därav får även detta kriterium anses 

stå obesvarat, om än betoning bör läggas vid det faktum att det finns mycket som pekar på att det 

skulle kunna gå att anse för icke-rättmätigt beslutsfattande.  

 

- Rättfärdiga intentioner; om beslutet att gå in i/starta ett krig ska detta ske med goda 

intentioner, dvs att det som anses kunna vinnas genom att göra detta väger tyngre än det 

som riskerar att förloras. Målet med kriget måste i slutändan vara att uppnå ett tillstånd 

av fred. 

 

Precis som rörande punkten ovan, är kriteriet gällande rättfärdiga intentioner något som går att 

diskutera - då särskilt med anledning av de olika teorier som finns rörande kriget mot 

terrorismen, men också rörande det faktum att det är svårt att peka på vad exakt kriget mot 

terrorismen har åstadkommit i fråga om “vinst och förlust”. Som nämnt i kapitlet rörande kriget 

mot terrorismen så skulle man exempelvis kunna anse att kriget mot terrorismen och George W. 

Bush i egenskap av president tillsammans har en sk. Icke-gärning som sin största gärning, det 
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vill säga att kriget mot terrorismen kan ha varit avgörande i att se till att fler attacker liknande 

den som skedde den 11 september 2001 inte skulle komma att ske igen. Detta är dock inget som 

kan bevisas - särskilt inte före det att kriget faktiskt inleddes, och således blir det svårt att hålla 

denna aspekt för giltig rörande detta kriterium. Dessutom skulle det kunna vara så att kriget mot 

terrorismen, även om det resulterat i att USA undkommit fler attacker liknande den som ägde 

rum den 11 september 2001, istället utgjort startskottet för en rad andra konflikter, då främst i 

mellanöstern. Därav får detta kriterium anses för ej uppfyllt. 

 

- Sista utväg; att ge sig in i/starta ett krig kräver att detta är en sista utväg - ett krig kan 

endast övervägas först efter det att alla fredliga alternativ till lösning prövats. 

 

USA attackerades den 11 september 2001. 7 oktober samma år gick USA in i Afghanistan - det 

vill säga knappt en månad senare. Det är svårt att tänka sig att andra möjliga alternativ hade 

kunnat övervägas inom denna tidsram; snarare ter det sig som om kriget mot terrorismen i och 

med sitt startskott utgjorde en militär operation som slog blint. Förvisso ansågs det möjligt att 

Usama bin Ladin troligtvis befann sig i Afghanistan, men hade verkligen landet och dess 

befolkning i övrigt något att göra med attacken den 11 september 2001? Med detta i åtanke får 

detta kriterium stå som ej uppfyllt, då det är möjligt att tänka sig att andra lösningar i detta 

avseende hade kunnat vara möjliga vid närmare eftertanke och tålamod. 

 

- Utsikter för framgång; man bör inte ge sig in i ett krig om det inte finns skäl att tro att 

det kommer gå väl. 

 

Givetvis är det svårt att svara för exakt vad som tänktes och diskuterades när beslutet togs om att 

gå in i Afghanistan. Däremot kan man mycket väl anta att USA från sin sida såg goda utsikter för 

framgång; USA hade och har en väl uppbyggd militär styrka och goda möjligheter att klara sig 

väl i situationer där strid kan tänkas förekomma. Därav får detta kriterium anses uppfyllt.  
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- Urskiljning; det är av vikt att de stridande klarar av att urskilja vad som är lämpligt och 

inte under det att striden pågår. Även i krigssituationer bör den moraliska aspekten 

finnas i åtanke.  

 

Det är svårt att veta vilken form av bedömning som gjordes i alla de situationer där våld kommit 

att användas i en form eller annan under kriget mot terrorismen. Å andra sidan är risken att man 

med detta sagt riskerar att hamna i en situation där våldet som faktiskt utövats relativiseras; det 

torde vara rimligt att anta att det exempelvis bakom de nummer av döda och sårade civila som 

finns att tillgå finns diverse scenarier där bedömningen rörande vilket agerande man skulle ta till 

grundades på egoistiska mål där avslutandet av oskyldigas liv fick utgöra ett nödvändigt ont. 

Därför får detta kriterium anses för ej uppfyllt. 

 

Sammantaget allt detta så är uppsatsens slutsats rörande frågeställning nummer två alltså att det 

inte är rimligt att som kristen, vare sig med en radikal pacifistisk analys (av uppenbara skäl) eller 

med en övertygelse om läran om det rättfärdiga kriget att ställa sig bakom kriget mot 

terrorismen.  

 

Jag finner dessa kriterier utifrån Aquino och Biggar vara till god hjälp för att förstå vidden av 

den problematik som finns kring kriget mot terrorismen, men med det sagt så betyder inte detta 

att dessa kriterier är ofelbara i detta kontext. Man kan exempelvis ifrågasätta huruvida det är 

möjligt att tillämpa dessa kriterier på ett krig som förs i modern tid, eller huruvida det är möjligt 

att betrakta kriget mot terrorismen som ett faktiskt krig till att börja med; kanske rör det sig 

snarare om en serie våldsamma angrepp riktade från ett land mot flera andra, med det angripande 

landets egenintressen i främsta fokus, utan någon klar röd tråd. 

 

Allt som allt är det dock min mening att man, genom att använda sig av dessa kriterier, kan visa 

på såväl varför det är möjligt att i vissa situationer ställa sig bakom krigföring som kristen; men 

också varför kriget mot terrorismen inte är att likställa med ett rättfärdigt krig. Den radikalt 

pacifistiska utgångspunkten utgör ett tydligt politiskt ställningstagande med den ideala 
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verkligheten i fokus, medan det rättfärdiga kriget utgör ett mer pragmatiskt ställningstagande 

gentemot omvärlden och vad som faktiskt sker i den. Detta betyder dock inte att det ur ett kristet 

perspektiv är rimligt att i alla scenarier ställa sig bakom olika typer av våld och krigföring, utan 

snarare visar läran om det rättfärdiga kriget på hur mycket som faktiskt ska till för att sådant 

agerande ska kunna ses som rättmätigt. Kanske skulle man till och med, paradoxalt nog, kunna 

ana en enklare väg till fred genom den utgångspunkt som ibland erkänner våld vara nödvändigt, 

än den som i alla avseenden fördömer det rakt av. 

 

Den sammanställda slutsats som uppsatsen kommit fram till är alltså att det 1) är möjligt att i 

vissa situationer ställa sig bakom krigföring som kristen, men också att 2) kriget mot terrorismen 

inte är rimligt att likställa med ett rättfärdigt krig och därav inte torde kunna stöttas av den som 

bekänner sig själv tillhöra den kristna tron.  
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