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Abstract 
 

 

 

 

 

The Catholic Church launched several crusades during the medieval ages in order to regain 

the holy lands and spread the word of God. Their main enemy, the Muslims had grown 

stronger and needed to be suppressed. This common enemy united Europe under the banner of 

the Catholic Church. In order to fund these crusades the church turned to the wealthy 

European kings and lords and asked for funding. In return the kings received an indulgence 

letter, and also greater respect from their subjects because of their new appreciation from the 

pope. The Indulgence letter’s promise of salvation applied to the people as well as the kings. 

In return the people joined the armies and fought in the war against the Muslims. During the 

Cold War American politics was partly concentrated on uniting the American people and the 

“West” against the communist threat in the east. Due to the onset of modernization the start of 

mass production many Americans were moving into the suburbs that were being built around 

the cities. This led to a need for unity and security. The American public found this in religion 

while the state regained it from a common enemy, communism. These were the two 

arguments used by the American government when it attempted to unite the American people 

a n d ,  o n  a  w o r l d  p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  W e s t .  
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1.Inledning 
 
 
 
 
 
USA har länge varit en av de kanske mest dominerande makterna i världen. Under Kalla 
kriget hade USA konkurrens med ”Öst”, som framför allt representerades av Sovjet. Öst 
representerade då vad USA:s starkaste motståndare och vad som ansåg vara deras 
största hot; kommunismen. Det var en orolig tid för världen, inklusive USA, under och 
efter andra världskriget. Stora delar av den amerikanska befolkningen sökte sig till 
religionen och Gud för att söka trygghet och enighet. Samtidigt började varor mass- 
produceras och konsumeras, vilket media i stor del var starkt bidragande till. Både för 
att marknadsföra varor och tjänster, men också en känsla av enighet. Detta bidrog i sin 
tur till att samhället moderniserades och kommunikationsmöjlighetern förbättrades. 
Antalet religiösa grupper som vände sig till etern för att sprida sitt budskap ökade, och 
det gav utdelning. Samhället genomgick en betydlig modernisering, b la genom att 
kommunikationen förbättrades i så hög grad.  
 
Utrikespolitiken som USA förde var i ett första skede begränsat och inte lika utvecklat 
som den kom att bli senare. Men eftersom USA ville sprida sin politik, 
verklighetsuppfattning och moraliska värderingar, kom den att utvecklas och flertalet 
organisationer och avtal bildades för att knyta samman länderna i väst. 
 
Katolska kyrkan har idag inte samma ledande position som den hade under medeltiden. 
Då hade kyrkan monopol på Gud i Europa. Trots denna dominans och makt hade de 
förlorat en av de viktigaste symbolerna för kristendomen  ”fienden”, Det Heliga landet. 
Kyrkan ville ha tillbaka vad de ansåg var deras. Korstågen upprättades för att försöka 
återta Det Heliga landet från muslimerna som hade det i sin besittning. Korstågen var en 
expedition auktoriserad av påven och ett rättfärdigat krig som bedrevs mot muslimerna i 
Öst. Det bidrog till stark enighet och gjordes möjliga med hjälp av de intäkter kyrkan 
tog, men framför allt genom bidrag från kungar och regenter runt om i Europa. De som 
inte hade pengar bidrog med sin kropp och stred i kyrkans tjänst. I gengäld fick de ta del 
av avlatsbrevens privilegier, vilket innebar förmåner i form av bla. en försäkran om att 
deras familj och ägor togs om hand, skattelättnader, samt, vad som kanske vägde tyngst 
i många fall, ett löfte om befrielse från synd. 
 
De båda herraväldena hade koppling till religion och Gud, samt en dominerande 
position i samhället. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Mitt syfte är att undersöka om det finns några likheter mellan hur katolska kyrkan motiv 
till att starta korståg samt deras tillvägagångssätt, och USA:s generella förhållningssätt i 
utrikespolitiken under kalla kriget, samt till viss mån, inrikespolitiken. För att summera; 
jag vill undersöka varför och ur de båda aktörerna gick tillväga för att se om det finns 
likheter i tillvägagångssätt och motiv. Min hypotes är att de båda aktörerna många 
gånger använde sig av liknande instrument och motiv. Jag vill se om det går att hitta 
några gemensamma nämnare trots den stora tidsskillnaden och skillnad i styrelseskick, 
dvs. mellan en kyrka och en stat. Jag vill också undersöka om de båda aktörerna hade 
dolda motiv, eller motiv som de inte alltid offentliggjorde för folket och andra 
involverade. Mitt syfte är också att undersöka i vilken utsträckning aktörerna använt sig 
av Gud och religion för att nå sina mål samt underlätta tillvägagångssättet. För att 
sumera: jag vill undersöka, som en helhet, hur lika eller olika de båda aktörerna var 
varandra. Med helhet menar jag motsatsen till att undersöka varje inblandad komponent 
för sig. Istället är jag intresserad av ”the big picture”. 
 
 

1.2 Teori 
 
Jag tänker använda mig av framför allt den gramscianska skolan. Jag kommer dock 
även att luta mig mot neomarxistisk historisk sociologi. Eftersom jag inte anser att jag 
kan använda mig av endast en, eller för den delen, en till fullo, så kommer jag att 
”plocka” från framför allt tre teorier. De är inte helt olika men skiljer till så stor del att 
de inte går under samma namn.  
 
Vidare kommer jag att fördjupa mig i först nämda ansats för att ytterligare försöka 
tydliggöra mitt syfte och stärka hypotesen. Denna födjupning börjar med en kort 
sammanfattning av Gramscia som sedan leder vidare till Robert Cox, som har arbetat 
vidare på denna teori. Hos Cox kommer jag för övrigt att utgå från hans kritiska 
vetenskapliga ståndpunkt som ifrågasätter rådande perspektiv på världspolitiken 
(Bengtsson m.fl., 2001:46ff). I nästa kapitel, kapitel 2, kommer jag att fördjupa mig i 
teorierna och förklara dem utförligare. 
 
 

1.3 Metod och material 
 
Uppsatsen är en komperativ studie som undersöker om det går att benämna USA:s 
tillvägagångssätt under kalla kriget, korståg. Jag avser göra en jämförelse mellan 
katolska kyrkans korståg under medletiden med delar av USA:s politik under kalla 
kriget. Genom att jämföra de två och applicera dem på utvald teori vill jag undersöka 
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om jag kan hitta ett samband, ett gemensamt motiv och tillvägagångssätt (Esaiasson 
2003:119f).   
 
Jag har användt mig av sekundärlitteratur i min uppsats. Det har framför allt varit i form 
av böcker, men också artiklar. Jag har gjort ett subjektivt urval av det tillgängliga, för 
mig, utbudet av litteratur, bla. i syfte att stärka min hypotes. Jag har försökt att få en så 
bred variation på åren de publicerats som möjligt (Esaiasson m.fl. 2003:49ff).   
 
Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämndes, att undersöka om det finns liknande 
tillvägagångssätt och motiv för de båda aktörerna, katolska kyrkan och USA. Uppsatsen 
är även vad som kallas en teorikonsumerande studie eftersom jag inte beskriver 
verkligheten utan analyserar sekundärt material (Esaiasson m.fl. 2003:35ff). För att 
stärka min hypotes har jag använt mig av vad som liknas vid en most-similar-design 
som används i komparativa studier. Det innebär att jag har försökt hitta aktörer med 
mest lika handlingsätt (Landman 2000:24ff). Att använda sig av en hypotes kan 
innebära en ökad risk för att välja fall som hyllar hypotesen. Det i sin tur försvårar 
uppgiften om att inneha mesta möjliga objektivitet (Esaiasson m.fl. 2003:221). 
 
 

1.4 Begränsningar och tidigare forskning 
 
Min frågeställning har sträckt sig över ett stort område som ibland varit svåröverblickat. 
Jag har dock fortsatt pga  mitt stora intresse i ämnet. Det har under arbetets gång 
uppstått problem i hur man bör referera till normer och tankar, och inte minst, Gud. Jag 
har försökt vara så objektiv som möjligt men en viss förförståelse är oundviklig. Det är 
som sagt en frågeställning spridd över flera ämnesinriktningar och det begränsar 
givetvis resultatet. Det kan i sin tur leda till att resultatet blir lika utspritt som ämnet är 
brett.  
 
Jag har valt att begränsa studien till aktörenas handlingar och motiv. Hurvida aktörerna 
nådde uppsatta mål finner jag inte relevant för denna undersökningen. Jag kommer 
därför att begränsa min undersökning till frågeformuleringar som börjar med hur och 
varför. Beträffande den långa tidsaspekten har jag valt att inte i detalj beskriva 
händelseutvecklingar som har, enligt min mening, föga betydelse för uppsatsens 
resultat. Detta kan tyckas vara märkligt, men eftersom jag är intresserad av det sk ”stora 
hela” skulle en beskrivning av detaljerna runt om ta alltför stor plats.  
 
Materialet hänvisar till vad som kan tyckas vara för få författare. Validiteten är därför 
hög internt men inte externt.  Det leder till att undersökningsmaterialet kan anses vara 
aningen begränsat, till fördel för hypotesen (Esaiasson m.fl. 2003:176). Det hade varit 
intressant att göra en lingvistisk studie av sekundärmaterialet i syfte att försöka urskilja 
ideologiska budskap som inte sägs rakt ut (Bergström & Boréus 2000:179ff). Tyvärr har 
jag fått avstå från den möjligheten pga av den omfattning det skulle innebära. 
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Jag har i mina eftersökningar inte funnit någon tidigare litteratur med just den 
problemformuleringen som jag har. Det kan bero på dålig research från mig eller att det 
inte finns något annat skrivet. Det sistnämnda tror jag dock inte stämmer och måste 
hänvisa till mina egna brister.   
 
 

1.5 Disposition 
 
För att underlätta mesta möjliga för läsaren har jag valt att disponera arbetet enligt 
följande: Först kommer jag att fördjupa mig i teorin jag vill applicera 
frågeformuleringen på. Ovan presenterade jag den kort, men kommer alltså att mer i 
detalj förklara hur den gramscianska skolan tänker. Efter det fördjupar jag mig i skolan 
och presenterar en av dess efterföljande teoretiker som bygger sina teorier på den 
gramscianska skolan. Sedan kommer jag att presentera Katolska kyrkan och dess i roll i 
sammanhanget, för att vidare upprepa tillvägagångssättet med USA som huvudaktör. 
Näst sista kapitlet behandlar analysen av de båda aktörerna ställda mot varandra och 
applicerade på ovan nämnda teori. Avslutningsvis ger jag en kort sammanfattning 
inkluderande slutsats där jag besvarar min frågeställning och ger mina synpunkter på 
möjlig vidare forskning. 
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2.Teori 
 
 
 
 
 

2.1 Den gramscianska skolan 
 
Den gramscianska skolan grundades av Antonio Gramscis som var en italiensk 
marxistisk partiledare Han utgör en viktig del i utvecklingen av neomarxistisk historisk 
sociologi. Gramscis framförde huvudsakligen kritik baserat på ekonomism och 
determinism som han ansåg vara djupt rotat (Gill 1995:41). Gramcsis utgångspunkt 
innebar att alla teorier tjänar något eller någon annans syfte. Det finns därför inga 
teorier som är politiskt eller moraliskt neutrala (Bengtsson m.fl. 2001:46ff). Mycket av 
vad som beslutades baserades på ett samtycke, och inte genom tvång, om ett 
intellektuellt och moraliskt ledarskap. 
 
Gramsci hävdade vidare att politiken endast är en reflektion eller ett uttryck, för 
ekonomisk utveckling. Hans teorier behandlade framför allt den nationella politiken, 
vilket ledde till att hans teorier om internationella relationer är de som är minst 
utvecklade av de moderna marxistiska angripningssätten (Gill 1995:42).   
 
På grund av frånvaro av en internationell teori, skapade den gramscianska skolan en 
begreppsapparat för att göra världspolitiken hanterbar. De valde att använda sig av 
framför allt två begrepp: historisk block och hegemoni. En hegemoni uppstår när en 
socioekonomisk grupp har institutionaliserat ideologin, förankrat sin 
verklighetsuppfattning hos flertalet, samt innehar kontroll över stora delar av materiella 
resurser, samt att allt detta sker genom ett samtycke (Bengtsson m.fl., 2001:49f). 
Särskilt viktigt för att kunna etablera en dominerande socioekonomisk grupp är att det 
råder enighet i gruppen. En fulländad hegemonisk ordning får man när den egna 
gruppens institution och organisation blir förebilden för sub-grupper (Gill 1995:46f). Ett 
historiskt bloc inträffar när rådande hegemonisk socioekonomisk grupps dominerande 
position försvagas och ersätts med en ny (Bengtsson m.fl., 2001:49f).  
 
Marx menade att kärnan i det civila samhället finns att finna i den politiska ekonomin. 
Gramsci fortsätter på samma linje, men väljer att skilja på privata och offentliga (staten) 
civila samhällen. Den tidigare nämnda kärnan i det civila samhället styrs av samtycke 
(concent) och tvång (coersive). Gramscis åtskillnad mellan stat och samhälle var sett ur 
ett metodologiskt perspektiv, i praktiken har det civila samhället och staten ett 
samarbete (Gill 1995:42f). 
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2.2.1 Robert Cox 
 
”We look into the past in the light of the problems of the present” (Cox 2002:1)  
 
Robert Cox, som anses vara neo-gramiscian, har vidareutvecklat den gramsciska 
skolans teorier, framförallt teorier angående världspolitik (Gill 1995:46f) Politisk och 
social teori är historiebunden. Det innebär i kritisk teori att allt eftersom måste gamla 
regler och lagar justeraras för att passa in i verkligheten (Cox 1986:204ff) 
 
Cox teori har en kritisk ansats och hävdar att man måste ifrågasätta rådande perspektiv i 
världspolitiken. Men han slutar inte där utan anser vidare att man även måste ifrågasätta 
befintliga sociala konstruktioner och maktrelationer. Skillnaden mot andra teorier är att 
kritisk teori ifrågasätter ordningen i sin helhet, istället för att titta på enskilda grupper. 
För att överhuvud tagat ha en chans att överblicka detta enorma område har jag valt att 
dela upp problemet i undergrupper, huvudaktör, motiv och instrument. Jag inser 
problemet med uppdelningen, eftersom det är raka motsatsen till vad jag inte ämnar 
göra, titta på mindre komponenter. Jag vill, som nämnts tidigare, se till helheten. Men 
som  jag nämde ovan ser jag ingen annan utväg för att överblicka ett så stort område 
(Cox 1986:208f).  Kritisk teori ifrågasätter hur befintliga institutioner och relationer 
skapas, och vem eller vilka som gynnas av en sådan etablering. Genom att kritiskt 
ifrågasätta teorier skapas möjlighet till förändring, en möjlighet som inte många teorier 
skapar (Bengtsson m.fl. 2001:46ff).   
 
Robert Cox har en konstruktivistisk vetenskapssyn som beskiver verkligheten som 
socialt konstruerad och bygger på människors erfarenheter och intersubjektiva 
perception av verkligheten. Han menar att hur något uppfattas har lite att göra med hur 
det är, och istället har det betydelse för hur verkligheten upplevs. Olika grupper 
upplever verkligheten på olika sätt (Cox 2002:5). Det innebär en föreställningen om att 
verkligheten blir en allmänt accepterad tankekonstruktion (Bengtsson m.fl. 2001:34f).  
 
Cox hävdar att det finns tre socialt betingade krafter som samverkar och påverkar den 
transnationella staten: idéer, institutioner och materiell kapacitet. Dessa tre sociala 
krafter verkar på tre olika plan i det transnationella socialekonomiska systemet: i 
världsordningen, i interaktionen mellan stat och samhälle samt på grundnivå; 
produktionen (Gill 1995:46f). Nedan följer en figur som visar på detta samarbete. 
 
I ett världspolitiskt perspektiv anser Cox, till skillnad från många andra, att det är 
socioekonomiska klassers dominans som leder till hegemoni. Dominansen och makten 
är inte statsbunden, eller för den delen bunden till några andra traditionella gränser. 
Institutioner kan bildas tvärs över statsgränser och klasstillhörighet. Så länge det finns 
ett gemensamt intresse och enighet, kan socioekonomiska grupper institutionaliseras. 
Institutionaliseringen kan innefatta allt från oberoende banker, ideella organisationer till 
religion, i form av kyrkor (Gill 1995:46ff).  
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I liket med kritisk teori anser man inte inom neomarxistisk historisk sociologi att staten 
är den analysenhet som man bör använda i önskan att undersöka ett fenomen i 
världspolitiken. Istället handlar det om organsiationen som tillhandahåller kapitalet och 
ekonomin. Man ställer allstå frågan var kan man finna kapitalet, i vilken socialgrupp? 
Metoden man använder för att försöka finna svaren är fram för allt att gå tillbaka i 
historien och se vad som hände då (Bengtsson mfl. 2001:46). 
 
 

2.2 Analysmodell  
 
Jag har tänkt utföra min analys genom en modell som fungerar enligt en väldigt enkel 
princip. Först kommer jag att skriva om huvudaktören i Katolska kyrkan och sedan 
direkt efter tar jag upp USA som huvudaktör. Min tanke är att då lyfta fram centrala 
delar ur den tidigare empirin för att sedan applicera teorin. Jag vill på det sättet försöka 
ge en tydlig förklaring till vad som är, tex motivet och vad teorin jag använder mig av 
anser att det innebär eller kommer att betyda.   
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3 Katolska kyrkan 
 
 
 
 
 

3.1 Bakgrund 
 
Katolska kyrkan besatt under medeltiden ett religiöst monopol. Mellan 1095 och 1400 
fördes fem stora korståg av katolska kyrkan, med utgångspunkt i Europa och 
slutdestination i delar av nuvarande Israel, dvs. det Heliga landet.  Korstågen var en 
expedition auktoriserad av Påven vars syfte var att återta Jerusalem och försvara det 
Heliga landet. Korstågen gjordes möjliga med hjälp av de intäkter kyrkan tog, men 
framför allt genom bidrag från kungarna och regenterna runt om i Europa. I gengäld 
fick ta del av avlatsbrevens privilegier, vilket innebar förmåner i form av bla. en 
försäkran om att deras familj och ägor togs om hand, skattelättnader, samt ett löfte om 
befrielse från synd (Riley-Smith 1977:14ff). 
 
 

3.2 Huvudaktör 
 
Kyrkans ”chef” var, och är, påven. Han hade stor religiös makt men mycket lite att säga 
till om i politiska sakfrågor. Ändå var hans position stark, vilket kanske inte förvånar 
eftersom han ansågs vara den enda representanten av Gud på jorden. Påven var jordens 
domare och stod därför i direkt kontakt med Gud och alla befintliga härskare på jorden. 
Kristendomen, sett ur ett politiskt perspektiv, vara en universal stat utan begränsningar. 
Den existerade både på jorden och i himlen. Därför ansågs kungariken, dvs. geografiska 
gränser mellan rikena på jorden, sakna politisk relevans (Riley-Smith 1997:29f). 
 
Trots denna enorma makt och framstående position var påvens och katolska kyrkans 
makt begränsad. Länge ansågs det nämligen att även kungar vara representanter för 
Gud, om än med lägre rang. Deras lagar och ord stod lägre än Påvens ord. Rent 
teoretiskt skulle det vara möjligt för katolska kyrkan och påven att intervenera i det 
mesta genom att hävda att den/de anklagade begått synd, men i praktiken skulle det inte 
vara möjligt. Dels för att katolska kyrkan inte hade praktiska resurser att följa upp med 
påföljd, samt att det inte hade ”passat sig” om katolska kyrkan intervenerat med 
kungadömena (Riley-Smith 1977:14ff). 
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3.3 Motiv 
 
Den största anledningen till varför katolska kyrkan drog igång korstågen, var för att 
stärka och sprida den kristna tron och för att återta det Heliga landet. Korstågen ansågs 
vara rättfärdiga (juste) krig vars mål var att försvara kristendomen och kristen egendom, 
samt att ta tillbaka vad som en gång tillhört katolska kyrkan. Korstågsdeltagarna ansåg 
sig vara ”soldiers of Christ” eller ”the army of Lord”. För att upprätta ett korståg 
krävdes det att konflikten startades av någon annan än kyrkan. Det innebar i sin tur att 
katolska kyrkans uppgift och roll blev att försvara sig och folket mot fienden (Riley-
Smith, 1997:18ff).  
 
Katolska kyrkan och kungarna i Europa hade inte samma motiv alltid, men de hade ett 
gemensamt intresse. I båda fallen kunde korstågen användas för att stärka deras 
position. Det första korståget hade en särskild politisk betydelse då det inrättades för att 
stärka katolska kyrkans makt och minska den dåvarande härskarens. Det var vad man 
skulle kunna kalla en kraftprov för att ”visa musklerna”. Genom att leda armén som 
skulle försvara den katolska kyrkan inleddes ett försök att styra både kyrkans och det 
civila samhället (Riley-Smith 1997:38f). Trots all makt var katolska kyrkan beroende av 
kungadömena för finansiella medel. Det var dyrt att föra korståg och kyrkan behövde 
därför hjälp med finansiering (Maier 1994:40f). Kungar och andra finansiärer hade 
också att vinna på att gå med i korståg. En anledning var att de ville säkra sin 
maktposition i det egna kungadömet. När de tog emot korset tog de också emot all den 
makt som det innebar att ha katolska kyrkan vid sin sida (Richard 1996:262). 
 
Ett av motiven, som tidigare nämnts, till korstågen, var att eliminera personer som 
ansågs vara ett hot mot den katolska kyrkan. Detta innebar dock inte att det var fritt 
fram att attackera alla med annan tro. Islam och dess troende, muslimerna, i öst var 
undantaget. De ansågs vara initiativtagare till konflikten mellan kristna och muslimer 
som pågick, och innebar därför ett hot. De bedömdes dessutom vara en adekvat fiende 
pga. att de ansågs ha tagit land tillhörande de kristna, samt att de fortfarande innebar ett 
hot mot Katolska kyrkans framtida geografiska utbredning. Mot muslimer var det tillåtet 
att bruka våld. Muslimerna refererades till som ”enemys of God” (Riley-Smith 
1997:20f). Det femte och sista korståget handlade framförallt om att återigen visa ”Öst” 
och muslimerna att ”Väst” var en starkare makt (Richard 1996:294). 
 
En annan anledning till varför människor anslöt sig till korstågen var för att få förlåtelse 
för sina synder. De som hade blivit dömda till fängelse, fick möjligheten att istället för 
fängelse följa med och strida i korstågen (Richard 1996:263).  
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3.4 Instrument 
 
Katolska kyrkan använde sig av tron på Gud och det överhängande hotet från muslimer, 
för att vinna stöd hos folket. Flertalet kungar kunde, och startade, på egen hand, korståg. 
För att anses legitima var de tvungna att bli godkända av påven (Richard 1996:260). En 
del kungar visade litet intresse för att bege sig hemifrån, och infria löftet de gett påven. 
Flertalet tog god tid på sig att komma iväg, vilket ledde till att påven ändrade på 
reglerna och ingen längre fick ta del av avlatsbreven före avresa (Richard 1996:262). 
 
Avlatsbreven, som skrevs av påven för att rättfärdiga och ge instruktioner om korstågen, 
gav också rätt till att föra krig mot otrogna. Det innefattade personer som inte hade 
kristendomen som tro, och samtidigt innebar ett hot mot kristendomen (Richard 
1996:260). Avlatsbreven gjorde det möjligt att få tillgodoräkna sig de privilegier som ett 
avlatsbrev förde med sig.  Efter att givit sitt löfte till Gud och Påven, om att delta i 
korståget kunde personen i fråga åtnjuta flertalet materiella och spirituella förmåner, 
bl.a. genom löfte om evig benådning (Richard, 1996:260). De flesta korsfarare deltog 
för att bli benådade från synd och få frälsning (Riley-Smith, 1997:32f). 
 
När personer i maktposition valde att ignorera påvens önskan om att förbereda för ett 
korståg, använde han sig av hot. I vissa fall, om det var en kung eller annan kapitalstark 
person, hotade han med att korståget skulle komma att vändas emot personen ifråga. 
Det var ett exempel på en metod som katolska kyrkan använde för att försöka tygla 
personer i maktposition (Maier 1994:58ff). När det inte gällde kungar eller andra adliga 
hotade katolska kyrkan istället med bannlysning, som innebar att alla fick ostraffat ta 
personen i frågas liv (Richard 1996:265).  
 
Katolska kyrkan och påven hade dock något som ingen av de andra maktorganen hade; 
Gud. påvens ord hade en tyngd som ingen kung kunde frambringa. Han var Guds 
instrument på jorden. I det avseendet var Påvens ord lag. katolska kyrkan använde sig 
av särskilt utvalda personer inom kyrkan för att predika om korståg och värva nya 
deltagare. Dessa predikanter hade nämligen visat sig ha förmågan att få folket att lyssna. 
påven gav sedan exakta direktiv om var de skulle predika för att nå bästa resultat. Det 
fanns en utstuderad propaganda, med särskilda riktlinjer för områden som ansågs 
lovande eller områden där folk var negativt inställda till korstågen (Richard 1996:270). I 
de fall då predikanterna inte visade något större intresse för tjänsten höjde påven deras 
befogenheter och gav dem mera makt (Maier 1994:32ff). 
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4 USA 
 
 
 
 
 

4.1 Bakgrund 
 
USA:s huvudsakliga hot efter andra världskriget var Sovjet och kommunismen. 
Konflikten dem emellan gick under namnet kalla kriget. Ungefär samtidigt som kalla 
kriget pågick, spred sig pessimismen i USA, bl.a. på grund av politiska skandaler, 
minskade USA:s moraliskt ledande position, nationellt och internationellt. Eftersom 
USA:s folk behövde trygghet och religionen kunde frambringa den så tog en omfattande 
religiös rörelse form. Samtidigt ökades produktionen och medias roll stärktes i 
samhället, handeln ökade och en ny verklighetsuppfattning tog form. Den kom sedan att 
inriktas på internationell handel och politik. I ett försök från de styrande i USA att höja 
moralen i landet bildades olika organisationer och allianser som bl.a. skulle verka för 
mänskliga rättigheter (Jervas 1979:29f f).  
 
 

4.2 Huvudaktör 
 
USA har länge varit huvudaktör på den globala arenan. Framför allt efter andra 
världskriget fick de en ledande roll inom utrikespolitiken. USA har varit initiativtagare 
till flertalet globala organisationer som har haft som uppgift att både passivt och 
diplomatiskt, eller aktivt genom militära aktioner, intervenera i situationer som brutit 
mot befintliga direktiv angående demokratiska riktlinjer (Gill 1995:204ff).  
 
Efter andra världskriget började det amerikanska folket flytta in till städerna eller i 
anslutning till dem, och fick därmed tillgång till ett större informationsflöde. De fick 
också närmre till den ökande produktionen av varor, dvs. massindustrin. Detta bidrog 
till att flertalet samhällen byggdes upp i direkt anslutning till städerna, och helt nya 
sociala trender uppstod. Det i sin tur innebarr en stor förändrig för kyrkorna, alla dessa 
människor som flyttade omkring var i behov av större trygget och sökte sig till de 
religiösa församlingarna. Medvetet, eller omedvetet, skapades en patriotism som 
förenade folket och kyrkan, med slagord som ”nation with the soul of church” 
(Ahlstrom 1975:949ff). Senare ledde detta till att genom att vara aktivt kyrkmedlem och 
tala positivt om religionen, blev det ett politiskt tillvägagångssätt som man refererades 
till med uttycket, ”American way of life”. Religionen kom att spela en stor roll i tiden 
efter andra världskriget och antalet aktivt religiösa ökade markant. 1957 svarade 96 % 
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av de tillfrågade amerikanerna jakande när de fick frågan om de aktivt praktiserade 
någon religion (Ahlstrom 1975:949ff). 
 
 

4.3 Motiv 
 
 Först lanserades den s.k. ”tillbakahållandets politik” i ett försök att hålla tillbaka den 
sovjetiska makten. Man förde en politik som innebar att Sovjet skulle bemötas med ett 
orubbligt motstånd beträffande militära medel/angelägenheter. Man ville, om inte 
eliminera Sovjets globala inflytande, så hindra det från att öka. Vidare hävdade USA att 
Sovjet ville expandera på fredliga länders bekostnad (Jervas, 1979:11ff).  
 
Som nämnts tidigare bildades globala organisationer för att förhindra en spridning av 
kommunism. I vissa fall var det inte ens tänkt att en militär global organisation, som 
t.ex. NATO, skulle användas aktivt militärt. Det ansågs nämligen inte finnas någon 
större risk för militärt angrepp från Sovjet. Anledningen till skapandet av den här typen 
av organisationer hade framför allt ett politiskt motiv, att verka som en politisk motkraft 
till Sovjet (Jervas, 1979:11ff).  
 
Den s.k. Befrielsepolitiken som lanserades i ungefär samma skede som kalla kriget 
började, hade som syfte att ”befria” öst från kommunism (Jervas, 1979:18). Efter det att 
Mänskliga rättigheter hade grundats, med fokus på framför allt på rättsäkerhet och 
medborgerliga rättigheter, började en global undersökning av hur vida uppsatta riktlinjer 
följdes. I vissa fall stämde dock inte de mänskliga rättigheternas doktrin överens med 
USA:s ekonomiska och maktpolitiska intressen. USA valde då att i obetydlig grad 
kritisera aktuellt land/länder. När mänskliga rättigheter inte kunde kombineras med 
ekonomiska och strategiska intressen valde USA att bortse från överträdelserna (Jervas, 
1979:31ff). 
 
I början av 1950-talet vara USA väldigt angelägen om att skapa avtal i vänskapens och 
handelns förtecken. Motivet bakom dessa avtal var att skapa möjlighet till investering 
av privat kapital i utvecklingsländer. Senare visade sig detta leda till lyckade 
handelsavtal och ett gynnsamt ekonomiskt klimat. (Department of state 1977:681ff). 
USA:s inblandning i u-ländernas utveckling var ett exempel på ovan nämnda avtal. Det 
låg i USA:s intresse att hålla god ton med u-länderna i deras utvecklingsprocess för att 
försöka styra i vilken riktning de utvecklades (Jervas, 1979:40f). Under samma period 
skapades en anti-kommunistisk allians som ett led i att försvara Väst (Gill 1995:49). 
 
I andra fall drog USA tillbaka delar av sitt stöd när det handlade om militära 
interventioner som de allierade startat, där USA skulle stå för den aktiva parten, striden. 
USA ansåg att det var alltför kostsamt att bidra med militär styrka till sina allierade. 
Som ett resultat av det, började USA visa tecken på en önskan om att dra sig ur allianser 
som de inte vann något på (Jervas, 1979:40f).  
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FN bildades med tanken om ett bättre internationellt samarbete i fredens förtecken. Det 
visade sig senare till stor del bli ett debattorgan för globala frågor. Vidare arbetade man 
ändå för att få fler länder att ansluta sig till internationella organisationer, som t.ex. 
Världsbanken. Genom att ansluta sig till organ som dessa accepterade de nya 
medlemsländerna de västgrundade befintliga spelreglerna (Jervas, 1979:44f).  
 
 

4.4 Instrument 
 
I hopp om att skapa enighet lades grunden till vad som skulle bli organisationen 
Mänskliga rättigheter, fram redan 1974 som ett nytt politiskt förslag. USA förde en 
politik som skulle verka för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Den 
dåvarande sittande presidenten Jimmy Carter sa vid sitt installationstal den 20 januari 
1977 följande: 
 
”Eftersom vi är fria kan vi aldrig ställa oss likgiltiga till frihetens öde på andra håll i 
världen. Vår moraliska känsla dikterar för oss […] individuella mänskliga rättigheter. 
Vi är inte ute för att skrämma någon, men det är uppenbart att en värld som ostraffat 
låter sig domineras av andra skulle vara svår att förena med mänsklig värdighet och 
mänskligt välbefinnande” (Jervas, 1979:31).   
 
USA:s dåvarande regering ansåg att det behövdes en ny moralisk och andlig förnyelse i 
väst och Mänskliga rättigheter hoppades kunna symbolisera detta. Det amerikanska 
folket var behövliga av moralisk återupprättelse efter nederlaget i Vietnam (Jervas, 
1979:30ff). På nationell nivå fanns det som sagt en stark önskan om något nytt och i det 
civila samhället började en stor religiös rörelse ta form. En önskan om trygget skapades 
i de religiösa församlingarna, utan någon inblandning från stat eller politiker. Det ledde 
senare till att genom att vara aktiv kyrkmedlem och tala positivt om religionen, kunde 
politiker få ett ökat stöd. Detta blev ett nytt sätt att propagera för väst och skapade en 
enad front mot kommunismen. Religionen kom att spela en stor roll i tiden efter andra 
världskriget och antalet aktivt religiösa ökade markant (Ahlstrom 1975:949ff).  
  
Den stora spridningen och kraftfulla genombrottet som religionens betydelse och 
kyrkorna fick, var framför allt möjlig pga. massmedia. Religiösa organ använde sig av 
alla tänkbara sätt att nå gamla och nya anhängare (Ahlstrom 1975:957). 
 
USA hävdade att Sovjet var en oberäknelig fiende som utnyttjade andra länders 
konflikter för att främja sina egna intressen. De hade ett slutet samhällssystem som var 
svårt att få insikt i och en produktion som var inriktad på militär upprustning. Det var 
därför viktigt att upprätthålla en stark position (Jervas 1979:39). Den militära 
överlägsenhet USA haft under början av efterkrigstiden stämde inte riktigt längre och 
det ansågs viktigt att i en snar framtid besitta kärnvapen, som dock endast skulle verka 
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fredssyfte. Att USA hade kärnvapen skulle ge dem en starkare position gentemot Sovjet 
(Department of State 1977:24). 
 
I USA ansåg man att länderna i Öst inte hade möjlighet till en fri utveckling. De såg det 
därför som sin uppgift att genom sin moraliska överhet försöka hjälpa de östeuropeiska 
länderna. Hjälpen de erbjöd var endast tillgänlig om de följde den politik som USA 
ansåg lämplig. Hjälpen bestod av lån och handelspolitiska förmåner (Jervas, 1979:63ff). 
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5 Analys 
 
 
 
 
 

5.1 Huvudaktör  
 
För att kunna hantera ett omfattande projekt som korståg innebar, var Katolska kyrkan 
tvungna att organisera och utveckla kyrkan som organisation  
 
Ur ett neo-Gramscianskt perspektiv ansågs tiden efter andra världskriget ge tydliga 
indikationer på vad ett historiskt bloc innebär. Från slutet av 1940-talet till tidigast i 
slutet av 1960-talet varade detta historiska bloc. En  förändrad ideologisk uppfattning, 
som skapade och krävde nya institutioner samt en ökad produktion, ledde till ett 
historiskt bloc. Vad som också identifierar ett historiskt bloc är att den börjar på lägsta 
nivå i den socioekonomiska gruppen, dvs. produktionen, och sprids sedan vidare till det 
civila samhället (Cox 2001:16). Den nya eran gav upphov till masskonsumtionen som 
följde i biltillverkaren Fords kölvatten. De höjde sin produktionshastighet och 
producerade på ackord, s.k. massproduktion. Hela det nya systemet och den 
socioekonomiska gruppen handlade om ekonomisk- och kulturell masskonsumtion (Gill 
1995:48ff).  
 
 

5.2 Motiv 
 

5.2.1 Stärka och upprätthålla positionen   
 
Korstågens syfte var att återta Jerusalem och det Heliga landet, samt hindra hotet från 
muslimerna att intensifieras (Riley-Smith, 1977:14ff). En mer inofficiell anledning till 
katolska kyrkans korståg var att stärka sin maktposition i samhället (Riley-Smith, 
1997:38f). Personer, grupper eller institutioner som aktivt verkade mot Katolska kyrkan 
ansågs vara ett hot mot kyrkans position. (Riley-Smith, 1997:20f). 
 
USA:s största hot mot deras politik var kommunismen. Därför blev det också ett av det 
starkaste motivet till beslut och handlingar som handlade om att befria Öst (Jervas, 
1979:63ff). USA ville hålla tillbaka, om inte eliminera, den sovjetiska makten och deras 
politik. Om Sovjet föll skulle antagligen politiken de förde, runt om i världen, också 
falla (Jervas, 1979:11ff).  
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Både katolska kyrkan och USA använde sig av metoder som skulle stärka den egna 
positionen samt att bibehålla den makt de redan hade. De hade båda en fiende som gav 
”folket” ett gemensamt hot och därför samhörighet. I det här fallet talar Cox om 
motsatsen, att våld inte skall behövas för att bibehålla eller skapa dominans i en 
hegemoni. Därför går det inte att applicera termen hegemon på någon av aktörerna (Cox 
1986:119f).  
 

5.1.2Moralisk överlägsenhet 
 
Katolska kyrkan lät personer som blivit dömda till mildare fängelsestraff gå med i 
korståget i hopp om frälsning. Samtidigt kunde de vara med och sprida kristen tro och 
Guds budskap (Richard,1996:263).  
 
USA ansåg att de besatt en moralisk överhet som var baserad på Guds visdomsord. 
Därför såg USA det som sin uppgift att sprida rättvisa i världen och hjälpa människor 
till ”frihet” (Jervas, 1979:31).  
 
Genom att behålla den dominerande verklighetsuppfattningen som var dominerande i 
samhället, kunde katolska kyrkan och USA fortsätta vara förebild (om än inte alltid 
genom samtycke enligt Cox) för andra grupper, samt vara den ledande socioekonomiska 
gruppen (Bengtsson m.fl. 2001:49ff).  
 
 

5.3 Instrument 
 

5.3.1 Gud, moral och frihet 
 
Katolska kyrkan och påven hade något som ingen av de andra maktorganen i samhället 
hade: Gud. Han var Guds instrument på jorden (Riley-Smith, 1977:14ff). Katolska 
kyrkan använde sig av särskilt utvalda personer inom kyrkan för att predika om korståg 
och värva nya deltagare. Predikanterna placerades sedan där det ansågs speciellt 
lämpligt pga. lite eller mycket visat intresse från folket (Richard, 1996:270). 
 
Att strida för Gud var en av de viktigaste anledningarna för flertalet korstågsanhängare, 
alltså den personliga övertygelsen och tron. Det skapade en väldigt stark enighet i 
korstågen. I korstågen stred människor från alla olika etniska och sociala grupper, men 
på fältet såg de sig som en enda grupp. Då stred de för Gud och mot en gemensam 
fiende (Bachrach 2003:148). 
 



 18 

Genom att USA ansåg att de var moraliskt överlägsna de länder i världen som inte 
räknades till väst gjorde de därför det till sin uppgift att ”befria” resten av världen. 
Befrielsepolitiken blev ett instrument som accepterades framför allt i väst (Jervas, 
1979:31). På nationell nivå fanns det som sagt en stark önskan om något nytt och i det 
civila samhället började en stor religiös rörelse ta form. Detta blev ett nytt sätt för att 
propagera för patroismen i USA och dess tillhörande moral. 1956 blev mottot ”In God 
We Trust” USA:s officiella motto (Ahlstrom 1975:949ff). Religionens genombrott 
skedde till stor hjälp av massmedia. Det visade sig vara ett mycket effektivt sätt att föra 
ut Guds budskap och ena det amerikanska folket (ibid 1975:957) 
 
I ovanstående stycke kan man se tydliga exempel på politiken som en reflektion av 
ekonomisk utveckling. Genom att se på USA:s sätt att använda sig av media för att föra 
ut sitt politiska budskap, samt den religiösa utveckling som skedde och underlättades 
genom media, så kan man se likheter med katolska kyrkans sätt att propagera (med 
tidens respektive medel). Media och den religiösa rörelse som kom igång skapade en 
enighet som fördes ut via media på ett språk som den största andelen amerikanare 
talade: engelska (Gill 1995:42ff). Cox skriver om den religiösa betydelsen och dess 
genomslagskraft i samhället, i USA efter andra världskriget. Cox hävdar att 
verkligheten är socialt konstruerad, vilket USA bland annat är ett exempel på. Genom 
att använda sig av religion, propaganda och media skapades en mycket effektivt en bild 
av den rättvise amerikanen som var moraliskt överlägsen andra (Cox 2002:3ff). 
 
 

5.3.2 Förmåner 
 
Efter att givit sitt löfte till Gud och påven, om att delta i korståget, kunde personen i 
fråga åtnjuta flertalet materiella och spirituella privilegier, bl.a. genom ett löfte om evig 
benådning (Richard 1996:260). De flesta korsfarare deltog för att bli befriade ifrån synd, 
men också därför att ”till på köpet” fick de skattelättnader och en försäkran om att deras 
familj och ägor togs om hand (Riley-Smith 1997:14ff).  
 
USA erbjöd hjälp i form av lån och handelspolitiska förmåner till u-länder som behövde 
hjälp och var villiga att följa den politik som USA förde, samt ta avstånd från 
kommunism (Jervas 1979:63ff). 
 
USA:s bistånd till u-länder som följde deras politik är ett exempel på hur aktör med 
stark maktförankring kan påverka andra aktörer utan att använda våld. Ungefär som ett 
ofrivilligt samarbete. Cox är återigen inne på motsatta förhållanden, dvs. ett förhållande 
som baseras på ett samarbete om det skall kunna räknas till en hegemon. Vad det 
beträffar USA:s, och katolska kyrkans sätt att agera kan man hitta ungefär liknande 
tillvägagångsätt för att forma grupper efter önskad form. De båda aktörerna använde sig 
av ett sätt som gav folket något de ville ha, men, beroende på tolkningsätt, gjorde 
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aktuella akörer till de stora vinnarna. Så genom att gå tillbaka i historien kan man se 
likheter. 
 
 

5.3.3 Allianser och kapital 
 
En anledning till att kungar och adliga män gick med i korstågen var för att säkra sin 
maktposition i det egna kungadömet. När de tog emot korset fick de fullt stöd från 
Katolska kyrkan och ett ”kvitto” på att de var godkända av kyrkan och att lita på. Det 
gav dem ökad makt och förtroende av folket. I gengäld fick Katolska kyrkan tillgång till 
kapital och material som behövdes för att föra korståg (Richard1996:262). Katolska 
kyrkan samlade även in pengar genom skatter och avgifter (Riley-Smith 1977:14ff). 
 
Ett samarbete, eller kanske snarare kompromiss, skapades också med kyrkans egna 
predikanter. I de fall påven hade svårt att rekrytera predikanter för att propagera för 
korstågen, lockade påven med ökad makt och mer befogenhet om de antog uppdraget 
(Maier, 1994:32ff). 
 
USA var med och startade de flesta internationella allianser och organisationer. Genom 
att skapa allianser fick de politiskt stöd, samt tillgång till en effektivare metod att nå 
andra stater. Det kunde handla om militärt stöd eller ekonomiskt, eller båda. Även de 
allierade hade att vinna på alliansen. Att vara allierad med USA ingav en viss trygghet i 
form av militärt stöd (Jervas 1979:44f). 
 
Cox hävdar att socioekonomiska grupper tar beslut baserade på ett samtycke, och är 
alltså frivilligt. Ovan skulle man kunna se exempel på detta fenomen i de allianser som 
bildades, och som skulle verka för ett samarbete, samtidigt som Cox nog skulle hävda 
att det inte fanns tillräckligt med samtycke (Cox 1986:204ff). Vidare kan man se 
exempel på den gramsciska skolans idéer om att alla teorier alltid tjänar någon annans 
syfte i USA:s återkommande använding av dubbla motiv (Bengtsson m.fl. 2001:46ff). 
 
 

5.3.4 Enighet genom hot 
 
När katolska kyrkan fick problem med personer i maktposition, som inte ville lyda 
kyrkans order om att starta ett korståg, hotade påven istället med korståg riktat mot dem 
själva (Maier 1994:58ff). När det inte gällde kungar eller andra adliga hotade katolska 
kyrkan med bannlysning (Richard 1996:265).  
 
I andra fall gav Katolska kyrkan en hotbild som vände sig mot Gud, den sanna tron och 
samhället. Kyrkan kunde sedan, med Gud som uppbackning, eliminera grupper som 
aktivt verkade emot kyrkan. Initiativtagare till konflikten, mellan kristna och muslimer 



 20 

som pågick, var muslimerna och därför kunde Katolska kyrkan föra ett rättfärdigat krig 
mot dem. Kyrkan rättfärdigade sina handlingar genom att använda sig av propaganda 
som refererade till muslimerna som ”enemys of God” (Riley-Smith 1997:20f). I 
efterhand hävdas det av några att korstågen fördes mot en fiende som egentligen inte 
fanns, det fanns nämligen ingen hotbild (Riley-Smith 1997:29ff). 
 
Det fanns en möjlighet för brottslingar att gå med i korstågen och slippa straff, eller få 
en mildare dom. Denna möjlighet ansågs av några endast vara ett enkelt sätt för kyrkan 
eller samhället, eller båda, att ”göra sig av med” oönskade personer (Richard 1996:263). 
 
Genom att USA hävdade att Sovjet och kommunismen var ett hot som ville expandera 
på fredliga länders bekostnad, kunde USA föra en politik som syftade att hjälpa resten 
av världen från det ”onda” Sovjet. Det gav också USA en anledning till att fortsätta sin 
forskning inom militära stridsmedel och använda dem om så behövdes (Jervas 
1979:11ff). I de fall då länder, som USA hade ekonomiska och maktpolitiska intressen i, 
inte följde Mänskliga rättigheters riktlinjer valde USA att hålla låg profil och hålla inne 
med det mesta av kritiken (Jervas 1979:31ff). 
 
Katolska kyrkans metod att skapa en enighet i gruppen, i enlighet med Cox teorier, gick 
inte så bra. De använde sig av hot, därmed rädsla, för att ena gruppen, vilket inte bygger 
på ett samtycke. Vidare så skulle man kunna hävda att Katolska kyrkan gjorde sig av 
med ”oönskade personer” för att behålla bilden om godhet och försöka vara ett 
föredöme för sub-grupper (Gill 1995:46f). På liknande sätt använde sig Katolska kyrkan 
av hot för att skapa enighet. I USA:s fall fanns det också en gemensam fiende, Sovjet 
och kommunismen, som skapade en enad front (Cox 2002:5). Åter igen använde sig 
USA av dubbla roller. Fasaden visade på en kamp för mänskliga rättigheter, fast när de 
stred mot USA:s ekonomiska intressen valde USA de sistnämnda. Detta exempel 
demonstrerar när teorier tjänar någon annans intresse. Det är också ett bra exempel på 
teorin om att politik och ekonomi inte kan skiljas åt (Bengtsson m.fl. 2001:46ff).  
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6 Slutsats 
 
 
 
 
 
USA har länge varit den ledande, eller en av de dominerande makterna i världen. Under 
kalla kriget fick de konkurrens med ”Öst” och hanterade det genom att skapa allianser 
och motstånd till kommunism. De använde sig av propaganda och media för att sprida 
sin verklighetsuppfattning. Ett annat hjälpmedel var Gud och religionen som de gärna 
använde som instrument för att rättfärdiga sina handlingar. Mycket av handlingarna 
ansåg de dock sig inte behöva rättfärdiga eftersom de ansåg sig besitta moralisk överhet. 
 
Katolska kyrkan stärkte sin position under medeltiden genom att skapa enighet i Europa 
och verka för ett gemensamt mål. Ett stort deltagarantal fick de bland annat genom en 
gemensam fiende, att hänvisa till Gud och kristendomen, men också genom hot och 
krig. Krigen rättfärdigades indirekt av Gud som gav dem rätt att ta tillbaka det som 
tagits en gång varit deras. Det fanns ett samarbete mellan kyrkan och korsförarna. De 
gav kyrkan sin kropp att strida med eller pengar som gjorde korstågen möjliga. I 
gengäld fick de ta del av avlatsbrevens privilegier, vilket innebar förmåner i form av 
skattelättnader, samt ett löfte om befrielse från synd. 
 
Trots att jag valt att använda mig av en kritisk teori så är perioden kalla kriget mest 
lämpad för en problemlösande teori, enligt Cox. Han fortsätter dock med att säga att det 
inte går att avlägsna en ansats från en annan (Cox 1986). I båda fallen går det inte riktigt 
att finna tecken som skulle tyda på att någon av de aktuella aktörerna skulle vara 
hegemon. Det fanns ett arbete som försegick mellan de olika aktörerna i respektive makt 
social grupp. Detta arbete var dock inte vad som skulle anses som ett godtyckligt 
samarbete.  
 
Både USA och katolska kyrkan är exempel på hur socioekonomiska grupper kan verka 
över statsgränser. Det är också intressant att se i vilken social grupp man kan finna 
kapitalet, speciellt i fallet med katolska kyrkan där de fanns hos kungarna isället för 
kyrkan och därför skapades ett beroende till kungarna. De båda aktörerna använde sig 
av häpnadsväckande lika tillvägagångssätt för att nå sina mål, samt motiv. Om USA:s 
handlingssätt klassificeras som ett korståg är jag dock  tveksam till. 
 
 

6.1 Fortsatt forskning  
 
Det hade varit intressant att utveckla undersökningen till dagens politiska klimat och se 
om det kanske finns ytterligare likheter med vad som idag anses vara USA:s fiende 
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nummer ett: de som aktivt för Jihad mot USA. Alla jihad- aktiva är, precis som på 
medeltiden, muslimer. Det hade på så sätt kanske inneburit ännu starkare kopplingar 
mellan katolska kyrkans korståg och dagens USA pga. den gemensamma fienden. Att 
den gemensamma fienden var aktuell flera hundra år sedan, och nu återigen kommit att 
bli en huvudfiende, finner jag mycket tänkvärt. 
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