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Abstract 
 
In the recent decades Denmark has been engaged in interventions in the Balkans and wars 

in the Balkans, Afghanistan and Iraq. After the end of the cold war Denmark no longer 

had to balance its foreign and security policy between the policies of Soviet Union and 

the United States and after the 11th of September Denmark had an incentive to 

demonstrate its loyal support to the United States. 

This master thesis will show that it is difficult to decide whether a war is a legitimate or 

illegitimate and it will show that in the case of the war against Iraq it was difficult for the 

Danish Parliament to agree upon the basic principles of how to decide on the legitimacy 

of war. The Danish Parliament was divided into two almost equally big blocs of parties 

and in the disagreement about the war the Parliament found itself disagreeing about the 

definitions and understanding of humanitarian issues, sovereignty  and democracy. 

The analysis is divided into three parts. First I will analyze democracy, sovereignty and 

the humanitarian aspects of the debate in a discourse analysis. Secondly I will analyze the 

relations between the proponents and opponents of the war in Iraq. Thirdly I will analyze 

the results of the discourse analysis in an analysis of historical understandings of 

democracy and sovereignty.  

The thesis suggests that there is a lack of clarity of the legitimacy of wars and that it is 

problematic that the Danish Parliament has severe difficulties in debating about the Iraq 

war without leaning towards antagonistic moral agendas. Further it suggests that the 

proponents and opponents are in a deadlock concerning the political issues of the war in 

Iraq. 
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Kapitel 1: Introduktion 

1.0 Indledning 

Godt seks år efter de første amerikanske bomber ramte Irak og to år og tre måneder efter, 

at de danske tropper blev trukket ud af Irak, er Irak-krigen fortsat genstand for uenighed 

mellem de politikere, der var for krigen og de, der var imod krigen under 

folketingsdebatten om dansk deltagelse i Irak-krigen i marts 2003.  

Krigen i Irak var en foreløbig kulmination på en proces, hvor Irak var blevet stadig mere 

destabiliseret, blandet andet efter at Saddam Hussein i 1980 havde indledt en krig mod 

Iran, der varede i 8 år og kostede mere end en million mennesker livet. I august 1990 

invaderede Irak nabolandet Kuwait. En international koalition med bemyndigelse i FN 

bragte invasionen til ophør med den såkaldte Operation Ørkenstorm i marts 1991. 

Herefter pålagde FN Irak at blive kontrolleret af internationale våbeninspektører, der dog 

måtte opgive deres arbejde i 1998, da landet ikke ville samarbejde. Et nyt internationalt 

pres tog til med den omstridte FN resolution 1441, der krævede øjeblikkeligt, aktivt og 

betingelsesløst samarbejde af Irak, hvilket ikke skete. På denne baggrund begyndte 

debatten, om hvorvidt en intervention af staten Irak var legitim eller ej.  

Med et historisk lille flertal besluttede regeringspartierne med støtte fra Dansk Folkeparti 

den 20. marts 2003, at Danmark skulle deltage i den amerikansk styrede intervention i 

Irak.  

Om krigen var forankret i FN’s folkeret, lovlig ifølge den danske Grundlovs paragraf 191

                                                 
1 Den danske Grundlovs paragraf 19, stk. 2 lyder: Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på Riget eller 
danske styrker kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen 
fremmed stat. Foranstaltninger som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse skal straks 
forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. 

, 

moralsk forsvarlig, og medvirkende til at bekæmpe – eller medføre – international terror 

er i dag stadig aktuelle emner, der debatteres brændende af fortalere og modstandere af 

krigen. I dag er der stadig en politisk kamp om beslutningen om deltagelsen i krigen mod 

Irak, hvor fortalerne fastholder, at krigen er legitim, mens modstanderne fastholder, at 

krigen er illegitim. Men hvordan legitimerer man en krig i det moderne demokratiske 

Danmark?     
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1.1. Specialets design 

 

• Kapitel 1: Introduktion. Indledning af specialet og introduktion af specialets 

problemstilling og formål (afsnit 1). 

• Kapitel 2. Teori. Specialets teori bliver præsenteret (afsnit 2-4).  

• Kapitel 3. Analysestrategi og metode. Specialets analysestrategi og metode, 

der vil præcisere, hvordan teorien vil blive appliceret i specialet og hvilke 

kriterier, der gælder for at anvende de teoretiske begreber (afsnit 5). 

• Kapitel 4. Diskursanalysen. Analyse af diskurserne med fokus på demokrati, 

suverænitet og menneskerettigheder (afsnit 6-9). 

• Kapitel 5. Antagonisme-analysen. Antagonisme-analyse ud fra interviews med 

politikerne om debatten med inddragelse af de pointer som diskursanalysen 

viser (afsnit 10).  

• Kapitel 6. Uddybende analyser. Diskursanalysens resultater bearbejdet i et 

suverænitetsperspektiv med inspiration fra Carl Schmitts teori og i et 

demokratiperspektiv med inspiration fra Kerstin Jacobssons afhandling Så 

gott som demokrati (afsnit 11-12).  

• Kapitel 7. Metode og analysestrategisk diskussion. Specialets metode og 

analysestrategi bliver diskuteret (afsnit 13). 

• Kapitel 8. Konklusion på analysernes resultater (afsnit 14). 

1.2. Empiri 

Specialets empiri er folketingsdebatten om deltagelsen i Irak-krigen og interviews med 

folketingspolitikere. I antagonisme-analysen er empirien interviewene med 

folketingspolitikere, der deltog i debatten. I de uddybende analyser vil også inddrage 

nyere empiri fra Venstres og Socialdemokraternes udenrigspolitiske oplæg. I analysen af 
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suverænitet er empirien folketingsdebatterne om beslutningsforslag om dansk militær 

deltagelse i en multinational indsats i Irak.; 1. behandling fandt sted 18. marts 2003 og 2. 

behandling den 20. marts 2003 (1. og 2. behandling af beslutningsforslag B118). Jeg 

kunne også have valgt at undersøge folketingsdebattens behandling af forslag om et 

dansk militært bidrag til en NATO-indsats på det vestlige Balkan i 1998 

(beslutningsforslag B 4). Fælles for de to debatter er, at beslutningsforslagene begge 

gange blev vedtaget og at beslutningerne blev truffet uden krav om et mandat fra FN’s 

Sikkerhedsråd. En markant forskel mellem de to debatter er imidlertid, at beslutningen 

om militært bidrag i Balkan blev truffet med et bredt flertal og at beslutningen 

efterfølgende ikke har mødt modstand fra de partier, der var imod beslutningen. 

Beslutningen i 2003 om militær deltagelse i Irak blev derimod truffet med et snævert 

flertal og siden beslutningen blev truffet har den vedvarende været kritiseret af partierne, 

der var imod beslutningen. Derudover er Dansk Folkeparti og regeringen i dag uenige om 

hvorfor Danmark gik med i krigen mod Irak dengang i 20032. Kort fortalt vælger jeg at 

undersøge debatten om beslutning om militær deltagelse i Irak, fordi beslutningen blev 

truffet af et snævert flertal og fordi den har været årsag til uenighed siden den blev 

vedtaget. Der har dog også været andre debatter om dansk militær deltagelse i Irak. I 

1990-1991 deltog Danmark i en skibsblokade med korvetten Olfert Fischer som led i FN-

blokaden mod Irak under navnet Operation Ørkenstorm. I 1998 havde det danske 

Folketing vedtaget at Danmark skulle stille et Hercules-fly til rådighed, som dansk 

militært bidrag til at presse Irak til at efterleve resolution 687 (beslutningsforslag B114). 

Debatten i 1998 om beslutningsforslag B114 vil indgå i analysen i det omfang politikerne 

henviser til den i debatten om B118 i 2003. I den uddybende analyse af 

suverænitetsbegrebet vil jeg inddrage empiri fra et oplæg fra Venstre og en 

udenrigspolitisk doktrin af Socialdemokraterne3

                                                 
2 http://www.sorenespersen.dk/indlaeg-udenrigs.html. Se bilag 1. 

. I diskursanalysen vil jeg henvise til 

politikerens navn og parti samt oplyse om debattens årstal og om det er i 1. eller 2. 

behandling af beslutningsforslaget. I antagonisme-analysen vil jeg angive politikerens 

3 Socialdemokraternes udenrigspolitiske doktrin: ”Menneskets Verden”, der er skrevet i 2005 og Venstre 
udenrigspolitiske udspil: ”Fra småstat til smart stat”, der er skrevet i 2006. 
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initialer samt et minuttal, der viser, hvor langt vi er i interviewet. Interviewguiden er 

vedlagt som bilag 2, mens det empiriske materiale er på den vedlagte cd4

1.3. Problemformulering 

.  

Hvordan legitimerer partierne i regeringen deltagelsen i krigen imod Irak i 2003 og 

hvordan legitimerer det politiske fællesskab Folketinget deltagelse i krig? Hvordan er 

relationerne mellem fortalere og modstandere i debatten?  

 

Med henblik på at svare herpå og med udgangspunkt i argumentationen for og imod 

deltagelse i krigen mod Irak i folketingsdebatten samt interviews med politikere, der 

deltog i debatten i vil jeg: 

 

- analysere suverænitetsbegrebet ved hjælp af en diskursanalyse, der 

ligeledes skal tjene til at klarlægge eventuelle diskursive brud.  

- analysere den humanitære diskurs ved hjælp af en diskursanalyse, der 

skal undersøge, hvordan Folketinget anvender den humanitære diskurs i 

argumentationen for og imod Irak-krigen.  

- analysere demokratibegrebet ved hjælp af en diskursanalyse der skal 

undersøge, hvordan Folketinget anvender demokratibegrebet i 

argumentationen for og imod Irak-krigen. 

- analysere Folketinget som politisk fællesskab i et demokratiteoretisk 

perspektiv for at undersøge om de sociale relationer er antagonistiske, 

agonistiske eller fredelige. 

 

Specialet skal besvare, hvordan partierne i regeringen legitimerer dansk deltagelse i 

krigen mod Irak. I folketingsdebatten bliver demokrati et af de centrale argumenter for og 

imod deltagelse i Irak-krigen og derfor vil jeg analysere, hvordan dette begreb bliver 

benyttet til legitimeringen af dansk deltagelse i krigen mod Irak. Et andet centralt 

debatområde i folketingsdebatten er de humanitære hensyn, hvor krigen mod Irak bliver 

iagttaget som en humanitær intervention med det formål at beskytte og redde de civile 

                                                 
4 Bilag 3 er en oversigt over empirien. 
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irakere. Da humanitær intervention handler om krænkelse af et andet lands suverænitet, 

vil jeg analysere, om og hvordan suverænitetsbegrebet bliver benyttet i legitimeringen af 

krigen mod Irak. En humanitær intervention handler endvidere om hensynet til 

beskyttelsen af mennesker i legitimeringen af en intervention og derfor vil jeg analysere, 

hvordan det humanitære, mennesket og menneskerettighederne bliver benyttet i 

legitimeringen af krigen. Analyseresultaterne vil blive bearbejdet i et Carl Schmitt 

inspireret analyse, hvor de vil blive analyseret i et Carl Schmitt perspektiv.  

Specialet skal også besvare, hvordan Folketinget som fællesskab legitimerer deltagelse i 

en krig. Her vil jeg undersøge både fortalernes og modstandernes argumentation for og 

imod deltagelse i krigen mod Irak og analysere de sociale relationer mellem fortalere og 

modstandere ud fra Laclau og Mouffes teori om antagonistiske, agonistiske og fredelige 

relationer.  Analysen af folketingsdebatten vil blive suppleret med interviews med 

politikere, der deltog i folketingsdebatten. Jeg vil undersøge på hvilke punkter og i hvor 

høj grad, de to parter finder, at spillereglerne bliver respekteret i debatten og om 

relationerne mellem fortalere og modstandere overvejende er agonistiske, antagonistiske 

eller fredelige. Analysen skal føre til en vurdering af om det demokratiske fællesskab i 

Folketinget er et ”sundt” demokrati5

 

.  

Kapitel 2: Teori 

2.0. Introduktion til teorien 

Hegemony and Socialist Strategy (HSS) blev til på baggrund af det, som Laclau og 

Mouffe opfatter som venstrefløjens og socialismens krise. De mener, at venstrefløjen har 

været gennem et jordskred af mutationer som et modsvar til de mange nederlag og 

skuffelser, som venstrefløjen har været igennem. Mutationerne opfatter de som positive 

for venstrefløjen. Positive i den forstand, at de skaber potentiale for fremskridt imod mere 

frie, demokratiske og egalitære samfund. Deres teori er et opgør med den jacobinske 

forestilling om, at samfundet er forståeligt, kan beherskes intellektuelt og kan genskabes 

som en rationel, gennemsigtig orden gennem politisk handling. Det socialismebegreb der 

er i krise, er nærmere bestemt arbejderklassens socialismebegreb og forestillingen om, at 

                                                 
5 Begreberne agonisme og antagonisme vil blive præciseret i afsnit 2. 
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en revolution vil være den uundgåelige konsekvens af samfundets udvikling og at denne 

revolution vil føre til et perfekt samfund med en rationel og gennemsigtig orden. Kort 

fortalt er teorien altså blevet til i et opgør med marxisme, socialisme og venstrefløjen som 

sådan i 1985 med et kritisk blik på venstrefløjens ideologiske elementer og utopiske 

fremtidsforestillinger. Teorien er derfor særdeles velegnet til at iagttage politiske 

projekter og deres tilblivelse og til at stille spørgsmålstegn ved ideologiske og utopiske 

forestillinger i politiske projekter. I forlængelse af præsentationen af baggrunden for 

Laclau og Mouffes teori vil jeg nu præsentere de centrale teoretiske begreber, som Laclau 

og Mouffe har udviklet.   

Laclau og Mouffes diskursteori er centreret om teoriens tre kernebegreber: Diskurs, 

hegemoni og antagonisme. Diskursbegrebet forklarer det strukturelle, hegemonibegrebet 

forklarer det politiske, mens antagonismebegrebet forklarer om konflikt. 

Det første, diskursbegrebet, er det, der udgør den strukturelle helhed af forskelle, der er i 

artikulationer eller udsagn i den sociale interaktion (Laclau & Mouffe, 1985: s. 105).  Det 

andet begreb er hegemonibegrebet. Hegemoni er udvidelsen af en diskurs eller en gruppe 

af diskurser til en dominerende meningshorisont i den sociale interaktion gennem 

artikulation i en kontekst, der er gennemsyret af antagonistiske kræfter (Torfing, 1999: s. 

101). Det tredje begreb er antagonisme. Antagonisme sker når en part søger at forhindre 

en anden parts identitet.  

Antagonisme kan bedst illustreres ved hjælp af ”bondeeksemplet” fra HSS. En bonde kan 

ikke være en bonde, hvis der er en antagonisme i relationen mellem bonden og jordejeren 

i den forstand at jordejeren fordriver bonden fra jorden (Laclau & Mouffe, 1985: s. 125). 

På den måde bliver bonden frataget sin identitet, da det ikke længere er muligt at være 

bonde, når der ikke er jord at dyrke.  

I de følgende afsnit vil jeg uddybe de teoretiske begreber især med fokus på diskurs, 

hegemoni og antagonisme samt forklare relationerne mellem de tre begreber. Forud for 

det vil jeg redegøre for Laclau og Mouffes forståelse af det politiske. I min gennemgang 

vil jeg så konsekvent som muligt følge det teoretiske udgangspunkt fra HSS6

                                                 
6 Gennemgangen sker yderligere med inspiration fra en lang række af teoretikere, der har arbejdet videre 
med Laclau og Mouffes begreber og forsøgt at modificere dem til anvendelse i empiriske analyser.  

.   
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2.1. Om det politiske hos Laclau og Mouffe  

Laclau og Mouffe indkredser deres forståelse af politik såvel positivt som negativt. Først 

og fremmest mener L & M, at politik ikke knytter sig til en specifik del af det sociale. For 

Laclau og Mouffe er politik altså hverken knyttet til de politiske partier eller til 

samfundets institutioner herunder staten. Det politiske knytter sig derimod til relationerne 

mellem mennesker:  

 

“What we wish to point out is that politics as a practice of creation, reproduction and 

transformation of social relations cannot be located at a determinate level of the social...” 

(Laclau & Mouffe 1985: s. 153) 

 

Når Laclau og Mouffe skriver, at det politiske er knyttet til relationerne mellem 

mennesker, er det i den forstand, at relationerne kan indebære en konflikt, hvor den ene 

part er underordnet den anden part. Dermed bliver det politiske hos Laclau og Mouffe et 

spørgsmål om konflikter eller med L & M’s ord antagonismer mellem to parter. (Laclau 

& Mouffe 1985: s. 153-154).   

Netop betoningen af konflikten i L & M’s teori, gør teorien interessant for mit speciale, 

da debatten om dansk deltagelse i Irak-krigen var præget af en tydelig og stærk uenighed 

mellem fortalere og modstandere af beslutningen.  

2.2. Artikulation og diskurs 

Artikulation er enhver praksis, der etablerer en relation mellem elementer således, at 

elementernes identitet bliver modificeret som et resultat af den artikulatoriske praksis. 

(Laclau & Mouffe 1985: s. 105). Artikulation er den praksis, der består i konstruktionen 

af forankringspunkter, der delvis fikserer mening. Denne fiksering af delvis karakter 

udvikles i det sociales åbenhed, og er et resultat af det konstant overflydende i enhver 

diskurs i det diskursive felts uendelighed. Enhver social praksis er i en af sine 

dimensioner derfor artikulatorisk. Diskurs, er den strukturerede helhed, der er et resultat 

af artikulatorisk praksis. Diskurser er altomfattende: institutioner (FN), “uddannelsen” af 

politikere, love og regler (Genevekonventionen, Grundloven), da alle disse er aktører, der 

har indflydelse på, hvordan vi tillægger betydning til eksempelvis en 
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menneskerettighedsdiskurs. En diskurs er altså ikke et rent sprogligt fænomen og en 

artikulation er aldrig fuldstændig underordnet gentagelsens princip, den vil snarere bestå i 

konstruktionen af nye forskelle. En diskurs kan heller aldrig skabe en fuldstændig 

fastsættelse af de momenter den består af, da diskurser bliver til i artikulationer. Omvendt 

kan en diskurs ikke fastsætte betydning vilkårligt, da en diskurs aldrig er helt ufikseret. 

Den bygger videre på den kontinuitet, der er i de diskurser, der er skabt i forvejen (Laclau 

& Mouffe 1985: s. 105-114).  

 

2.3. Subjekt og subjektsposition 

Det suveræne autonome subjekt er en hjørnesten i den traditionelle vestlige filosofis 

opfattelse af subjektet og den gør diskursteorien op med, da diskurstoerien opfatter 

subjektet som decentreret. I diskursteorien bliver de objekter vi kan vide noget om 

konstrueret i diskurserne og dette inkluderer også os selv som subjekter og når alt vi kan 

vide bliver skabt i diskurserne, så kan et subjekt heller ikke være en suveræn og autonom 

enhed. Subjektet er altså derimod decentreret og skabt uden for sig selv i diskursen.  

 Subjektet er ifølge Laclau og Mouffe også fragmenteret. Det er nemlig ikke bare 

positioneret ét sted i én diskurs, men i mange forskellige positioner af mange forskellige 

diskurser. De mange forskellige subjektpositioner er umiddelbart uproblematiske, indtil 

modstridende diskurser samtidigt forsøger at organisere det samme sociale rum. Subjektet 

er overdetermineret når det er positioneret af flere modstridende diskurser, hvorimellem 

der opstår en konflikt. I diskursteorien er subjektet altid overdetermineret. En 

subjektposition, der ikke er i konflikt med andre positioner, er et resultat af hegemoniske 

processer (Laclau og Mouffe, 1985: s. 115).  

2.4. Antagonisme og objektivitet 

En diskurs kan blive så etableret, at den ikke blot fremstår som den dominerende diskurs 

(hegemonisk diskurs) i et diskursivt felt, men er så etableret og entydig, at man glemmer 

dens kontingens. Sådanne diskurser betegnes som objektive. Objektiviteten er et historisk 

resultat af diskursive processer og konflikter. Den er så at sige en aflejret diskurs. Men 

dens status som objektiv, dvs. som "selvfølgelighed" eller "naturlighed" er ikke 

uforanderlig, og aflejrede diskurser kan når som helst problematiseres i nye 



12 
 

artikulationer. Objektivitet er altså betegnelsen for det, der fremstår som givet og 

uforanderligt, det, der tilsyneladende ikke får sin betydning ved at være forskelligt fra 

noget andet. Og fordi objektivitet har karakter af det, vi slet ikke stiller spørgsmålstegn 

ved, sidestiller Laclau og Mouffe dette begreb med ideologi.  

Diskursteoriens udgangspunkt er igen, at ingen diskurs kan etableres totalt, da den altid er 

i karambolage med andre diskurser, der definerer virkeligheden anderledes og som 

dermed sætter andre retningslinjer for social handlen. ”Objektivitet” er altså når bestemte 

diskurser på visse historiske tidspunkter virker selvfølgelige og står uimodsagte. 

Diskurser er dog aldrig mere etablerede, end, at deres momenter igen kan blive elementer 

og dermed blive genstand for nye artikulationer. En diskurs’ objektivitet har en grænse og 

denne grænse er antagonismen. Antagonisme er, når en identitet udelukker en anden 

identitet. Det er dog muligt at have forskellige identiteter uden at de står i et antagonistisk 

forhold til hinanden. Antagonisme opstår, når identiteter stiller modstridende krav til 

subjektets handlinger på samme terræn og den ene diskurs blokerer den anden. Set fra 

den enkelte diskurs’ side er diskursens ydre, alt det den har udelukket, der truer dens 

eksistens og entydighed og dermed viser dens kontingens. Antagonisme er dermed det, 

der viser, at objektivitet ikke er mulig og at det sociale og identitet er kontingent, da en 

identitet konstant er truet af det, der er uden for den. Antagonisme har som sådan ingen 

objektiv mening, men er det, der forhindrer objektivitetens konstituering. (Laclau 1990: s. 

17-18). 

2.5. Ækvivalenskæder og eksklusioner 

I Laclau og Mouffes diskursteori er det afgørende, at enighed opstår i kraft af, at 

mennesker bliver enige om, at bestemte begreber har en bestemt sammenhæng med andre 

begreber. Denne sammenhæng og måde at sætte lighed eller enshed mellem begreber 

kalder Laclau og Mouffe for en ækvivalenskæde. I forlængelse af denne enighed vil der 

opstå en overbevisning om, at de begreber, der opfattes som værende i modsætning til 

ækvivalenskæden er truende for den gruppe af mennesker, der er enige om 

ækvivalenskæden. Det der er anderledes fra eller i modsætning til ækvivalenskæden 

bliver dermed opfattet som truende og er en truende andethed. Denne andethed vil de, der 

har dannet ækvivalenskæden forsøge at undertrykke og ekskludere fra eksempelvis en 
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debat eller andre menneskelige sociale sammenhænge. Det der bliver det centrale i 

forhold til politiske modstander er altså den truende andethed som en modstanderrelation 

mellem de oppositionelle politiske parter. Den truende andethed vil have indflydelse på, 

hvordan de to parter vil forholde sig til hinanden generelt og hvordan de vil forholde sig 

til hinanden i en debat eller en anden politisk sammenhæng og det kan indebære den 

risiko, at en politisk debat bliver forurenet og saboteret af de to parters negative og 

ekskluderende relation. 

2.6. Dislokation 

 Når jeg har identificeret diskurserne i folketingsdebatterne er spørgsmålet, om det reelt 

er de diskurser, der er de centrale i debatten. Dette spørgsmål vil blive vurderet ud fra et 

kriterium om uenighed, mere præcist vil det blive undersøgt, hvorvidt der er uenighed og 

hvilken grad af uenighed, der er i forhold til diskursen. Der er først og fremmest to 

grunde til, at uenighed er et vigtigt kriterium. Den første er, at diskurser og de identiteter 

de konstruerer, ifølge Laclau og Mouffe er politiske og at dette indebærer konstruktioner 

af modstillinger og dermed uenighed. Den anden grund til at uenighed er et vigtigt 

kriterium er, at uenighed viser de magtrelationer, der er på spil inden for et givent politisk 

område og på de områder, hvor uenigheden er mest markant er netop inden for de 

centrale diskurser. Når der er uenighed er det ofte i forlængelse af en dislokation, hvor 

eksempelvis politikerne oplever, at det de plejer at tænke og gøre ikke slår til i forhold til 

en given problematik. En dislokation er udtryk for et sammenbrud af mening, hvor den 

dominerende diskurs bliver rystet af begivenheder, der viser diskursens begrænsninger og 

kontingens, der på sigt kan betyde, at diskursen bryder sammen (Torfing 2004: s. 71). En 

sådan voldsom begivenhed kan fx være en krise inde for et givent politisk område. 

Herom nærmere i det følgende afsnit. 

2.7. Hegemoni 

En diskursivering af dislokationen forsøger at forklare, hvordan en krise er opstået og 

hvilke konsekvenser den vil medføre. Diskursiveringen åbner op for hegemoniske 

strategier, der forsøger at identificere bestemte problemer ud fra krisens årsager og 

konsekvenser og forsøger at koble de problemer til bestemte løsningsforslag.  
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En hegemonisk strategi er i konkurrence med flere konkurrerende strategier, men den 

bliver fremstillet som en fordelagtig strategi sammenlignet med de konkurrerende 

strategier med henvisning til, at den er i overensstemmelse med universelle værdier og 

normer. En hegemonisk strategi bliver altså til gennem et moralsk og intellektuelt politisk 

lederskab, der knytter bestemte betydningselementer sammen til en overbevisende 

beskrivelse af virkeligheden, der hævder at kunne løse krisen (Torfing 2004: s. 72).  

Men som nævnt er der konkurrerende løsningsforslag og det åbner op for antagonistiske 

relationer i kraft af denne uenighed. Men uenigheden begynder før det, nemlig allerede i 

selve identificeringen af krisens årsager og mulige konsekvenser. Der kan også være 

situationer, hvor der ikke er uenighed, men derimod konsensus om, at en bestemt diskurs 

og løsning er den rette. I en sådan situation hvor en diskurs står uimodsagt og er etableret 

som en objektivitet, er det en hegemonisk diskurs. Et godt eksempel på en hegemonisk 

diskurs er den enighed, der er i såvel folketinget, om at en diktator og statsleder er en 

illegitim leder i det omfang, at diktatoren undertrykker befolkningen og ikke er 

demokratisk valgt. På trods af enigheden om en diktators illegitimitet er det stadig 

mulighed for uenighed om, hvordan folketinget bør forholde sig til diktatoren og hvilke 

løsninger, der kan imødegå problemet med en illegitim statsleder. I dette speciale vil der i 

høj grad være fokus på en uenighed i den antagonistiske betydning og derfor er det 

relevant at gå ind i en sondring mellem forskellige typer af konflikter for at præcisere 

betydningen af en antagonistisk konflikt. En konflikt kan både være præget af en 

uenighed, hvor de to sider, der i konflikt med hinanden, er delt i en ”os-og-dem-relation” 

og anerkender, at der ikke er en rationel løsning på deres konflikt, men ikke desto mindre 

anerkender modstanderens legitimitet. Denne relation kalder Mouffe for en agonistisk 

konflikt. Hvis konflikten derimod er antagonistisk er de to sider i en os og dem relation, 

hvor parterne er fjender uden enighed eller et fælles fundament (Mouffe 2005: s. 17-22).  

I 1993 introducerer Chantal Mouffe begrebet agonisme (Mouffe 1993: s. 1-9). 

Agnonisme er en modstanderrelation, hvor der er et fælles fundament mellem 

modstanderne og hvor de to parter anerkender hinandens identitet. Mouffe kæder 

agonisme sammen med demokrati og argumenterer for, at konflikter i et demokrati bør 

konverteres fra at være antagonistiske til at være agonistiske. Når relationen er agonistisk 

er det ifølge Mouffe muligt at have en demokratisk debat, mens en antagonistisk relation 
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blokerer for en demokratisk debat. Mouffes ideal for demokrati kalder hun for det 

radikale demokrati og det er altså et demokrati, hvor konflikter generelt agonistiske frem 

for antagonistiske. Ud fra Mouffes agonisme-begreb kan jeg således argumentere for, at 

et ”sundt” demokrati har en agonistisk debat og at i et ”sundt” demokrati bør eventuelle 

antagonistiske relationer konverteres til agonistiske relationer. 

3.0. Suverænitet i Carl Schmitts optik 

Carl Schmitts teori om det politiske er en teori, der opererer på 1. ordens niveau. Teorien 

er ikke desto mindre relevant for mit speciale af fortrinsvis to grunde. For det første kan 

teorien tydeliggøre, hvordan politikerne iagttager det politiske i forhold til suverænitet og 

demokrati. Teorien bliver altså et værktøj til at tydeliggøre iagttagelsen af politikernes 

iagttagelser og dermed et værktøj til at iagttage på 2. orden7

Jeg vil her argumentere for, at Carl Schmitts teori er en velegnet kontrast i forhold til 

folketingspolitikernes begrundelser for krig ud fra et demokrati- og suverænitetsaspekt. 

Schmitt kan begrebsliggøre og vise de problemer og modstillinger, der er i de centrale 

begreber i forhold til krig, suverænitet og fjendebilleder, liberalisme, frihed og 

humanitære interventioner. Carl Schmitt vil jeg anvende som en katalysator, der kan stille 

spørgsmålstegn ved de politiske argumenter og beslutninger om deltagelse i Irak-krigen. 

For det første er det relevant at undersøge i hvor høj grad politikerne argumenterer med 

udgangspunkt i at kriminalisere det irakiske regime som begrundelse for interventionen i 

Irak og hvilke konsekvenser det får for den måde fortalere og modstandere skaber 

. For det andet vil Carl 

Schmitts teori give mulighed for netop at iagttage på 1. orden og dermed er specialets 

udsigelseskraft både på 1. ordens og 2. ordensniveau. Bearbejdningen af viden og 

formuleringen af problem har været gensidigt influerende i den forstand, at specialets 

problemstilling er relevant i udenrigspolitisk sammenhæng og derfor vil det også være 

nyttigt, at specialet kan give input til de politikere, der arbejder med det politiske på det 

udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Og i det omfang, at der viser sig i analysen, at 

resultaterne på 1. orden kan være interessante for udviklingen af udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, vil det være en fejl at fastlåse analysen til udelukkende at operere med 

2. ordens iagttagelser. 

                                                 
7 Den erkendelsesmæssige forskel mellem 1. ordens og 2. ordensiagttagelser vil blive præciseret i 
analysestrategien i afsnit 5. 
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sammenhæng i deres argumentation for og imod intervention i Irak. For det andet er det 

relevant at undersøge, hvordan fortalere og modstandere iagttager en beslutning om 

intervention og hvordan de iagttager intervention som henholdsvis en chance for en 

løsning på en konflikt eller som en risiko for forværring af konflikten. For at uddybe 

denne problematik vil jeg inddrage Helle Malmvigs afhandling ”Sovereignty Intervened” 

(Malmvig 2002), der i modsætning til Schmitt ser intervention som en mulig løsning på 

en konflikt, der finder sted inden for en stats territorielle grænser. For det tredje vil jeg 

undersøge, hvordan politikerne er styret af idealer i deres argumentation.  

3.1 De vestlige lande og den islamistiske fjende 

I debatten vil vi se, at politikerne argumenterer såvel for som imod deltagelse i Irak-

krigen ud fra betragtninger om de vestlige landes interne sikkerhed og sikkerheden i 

Danmark. Diskussionen handler fx om, hvorvidt Danmark og Vestens sikkerhed er truet 

af terror og hvorvidt risikoen for terror vil blive reduceret eller forøget som konsekvens 

af en krig mod Irak. I diskursanalysen af suverænitet vil jeg vise, at folketingspolitikerne 

har det fælles udgangspunkt, at de opfatter Vesten som et fredeligt sted, hvis sikkerhed 

dog er truet af terror og andre udefrakommende trusler. Trusselen er blandt andre risikoen 

for terror og denne trussel er ofte blevet diskuteret i Folketinget med fokus på Irak. Helt 

konkret går bekymringen for terror på risici for, at islamistiske terrorrister fra 

træningslejre i Irak kan finde på at begå terrorhandlinger i Danmark eller ramme 

Danmark eller andre vestlige lande ved brug af masseødelæggelsesvåben8

                                                 
8 Det har senere vist sig svært at lokalisere træningslejrene og de masseødelæggelsesvåben, der bliver 
omtalt i debatten. Beretningerne om træningslejrene og masseødelæggelsesvåben byggede på tvivlsomme 
data fra usikre kilder. Det forandrer ikke, at træningslejrene og masseødelæggelsesvåben var centrale i 
debatten.  

. Den 

islamistiske fjende kommer altså udefra og kan ramme indenfor Danmarks grænser. Når 

Danmark møder fjenden er det derimod i Irak som bidrag til humanitær hjælp eller i form 

af humanitær krigsførelse. I debatten bliver problemstillingen om deltagelse i krigen mod 

Irak således på den ene side fremstillet som en asymmetrisk konflikt, hvor Danmark 

risikerer at blive ramt af terror, hvis ikke de islamistiske terrorister bliver bekæmpet og på 

den anden side fremstillet som en befrielseskrig, hvor danske soldater skal medvirke til at 

befri irakerne fra Saddam Husseins regime. Det er interessant at undersøge, hvilke 
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muligheder denne opfattelse af irakerne og islamistiske terrorister giver for 

argumentationen for og imod Irak-krigen.   

3.2. Det postpolitiske samfund 

Ifølge Schmitt er en del af det politiske blevet til svækkede former for politik, der stadig 

bygger på modsætningen mellem den oprindelige ven-fjende-gruppering, men er 

reduceret til et vilkårligt antagonistisk moment. I denne form af politik bortfalder den 

alvorlige del af det politiske og politik bliver til det, der i den daglige politiske debat ofte 

bliver refereret til som ’Christiansborgpolitik’ og ’personfnidder’ (Schmitt 2002: 65).  

I det postpolitiske samfund kan samfundet ikke skelne mellem venner og fjender, da det 

postpolitiske samfund er præget af vilkårlige modsætninger og intriger mellem 

politikerne. Derfor er debatten om Irak-krigen særligt relevant, fordi politikerne bliver sat 

i en position, hvor de skal tage stilling til et problem, der er en uenighed om, der har 

potentialet til at overskride de vilkårlige modsætninger mellem politikerne. 

3.4. Terror, modterror og den 11. september  

Når Vesten er i kamp mod terrorrister, der ikke skyr nogen midler, så virker det 

umiddelbart som et effektivt modsvar, at Vesten også tager de samme midler i brug for at 

være i stand til at nedkæmpe fjenden. Den 11. september har vist sig at være en anledning 

til at eskalere Vestens krigsførelse. Når Vesten begynder at tage terrorlignende midler i 

brug i krigen mod terror, så er det interessant at undersøge hvilke konsekvenser det får 

for krigsførelsen og for argumenterne for krigen mod terror. Inden vi ser på Vestens 

krigsførelse, vil jeg først undersøge terroren og partisanens krigsførelse, da det kan kædes 

sammen med Vestens valg af metoder i sin krigsførelse. Partisanen er et udtryk for det 

politiskes genkomst, da han kender forskel på ven og fjende. Partisanen tager parti i total 

forstand og Schmitt argumenterer for, at partisanen er en af de få politiske aktører, der er 

tilbage i en verdenspolitik, der generelt er kendetegnet ved postpolitik og en stadig 

stærkere poststatslig tendens. Partisanen forsvarer ifølge Schmitt sit land og sin jord mod 

det udefrakommende9

                                                 
9 I Theorie des Partisanen skelner Schmitt mellem to typer af partisaner (den jordbundne og reaktive 
partisan og den verdensaggressive revolutionære aktivist). I denne sammenhæng vil dette aspekt ikke blive 
uddybet, da dette afsnit først og fremmest skal demonstrere det problematiske i antiterrorens krigsførelse. 

. Det problem der kan opstå i kampen mellem terror og de, der vil 
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bekæmpe terror, er at krigen mod terrorister kan risikere at blive en udryddelseskrig, fordi 

en krig mod terror kan blive til en krig, hvor fjenden ikke bliver anerkendt som en værdig 

fjende, men bliver opfattet som en forbryder, der skal udslettes til fordel for fredelige 

menneskers sikkerhed i den vestlige verden (Schmitt, 1963: s. 17 og Thorup, 2007: s. 

169).   

3.5. Menneskehedens fjende 

Menneskehedens fjende er et stærkt politisk-instrumentelt begreb, der ifølge Schmitt er et 

meningsløst begreb, da mennesket ikke har en naturlig ikke-menneskelig fjende her på 

jorden. Fjenden er menneskelig og dermed er begrebet meningsløst (Schmitt 2002: s. 95). 

Derfor er det ikke muligt at føre krig på vegne af mennesket. I det mindste ikke her på 

jorden i en krig mod netop mennesker. Ikke desto mindre bliver begrebet 

menneskehedens fjende ofte anvendt, men det er ifølge Schmitt problematisk, fordi en 

krig mod menneskets fjende umenneskeliggør denne fjende og vil føre til, at en krig vil 

blive langt mere grusom sammenlignet med en krig mellem to ligeværdige fjender, der 

begge har en menneskelig status og værdighed.  

3.6. Den moralske krig  

De vestlige stater vil ikke acceptere, at de humanitære interventioner bliver beskrevet 

som krige, da det ikke stemmer overens med den terminologi som Vesten foretrække at 

anvende om en humanitær intervention. Det er forståeligt, når det erklærede formål med 

en humanitær intervention er at redde mennesker fra humanitær nød, men et biprodukt af 

denne terminologi kan blive, at det bliver vanskeligere at argumentere imod en krig, fordi 

argumenterne for krig har en moralsk karakter. Terminologien består af begreber som 

moralsk forpligtelse, retshåndhævelse, forbrydere og ofre og retfærdig krig og bygger på 

en retsliggørelse af krigen og en genkomst af det moralske aspekt i begrundelsen af krig. 

Og når krig bliver begrundet med moralske argumenter og bliver hævdet som renset for 

politik, da bliver kritikere af denne krig sat på den amoralske side10

                                                 
10 Når jeg skriver genkomst af den moralske krig er det med henvisning til Sankt Thomas Aquinas begreb 
om den moralsk retfærdige krig i Summa Theologia (Schmitt 1950: side 58). 

 (Schmitt 2002: 126).  
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3.7. Folkerettens grundlæggende problem 

I den klassiske folkeret kan en stat påberåbe sig sin suverænitet og dermed ikke-

indblandingsprincippet fra FN-traktaten til trods for, at staten samtidig begår grove 

menneskerettighedskrænkelser og dette bliver med god grund problematiseret, når såkaldt 

svage stater begår overgreb mod civile borgere i statens navn. Denne problemstilling 

behandler Helle Malmvig i sin afhandling ”Sovereignty Intervened”, hvor Malmvig 

argumenterer for, at der ikke en konsekvens i de vestlige landes valg og fravalg af 

humanitære interventioner (Malmvig, 2002). Det eksempel som Malmvig fremhæver, er 

der samtidig med, at USA og en række europæiske lande griber ind på Balkan for at 

stoppe Serbiens folkemord i Kosovo, så sker der samtidig et folkemord i Algeriet uden at 

de vestlige lande griber ind. Malmvig rejser altså den problemstilling, at et fravalg af 

intervention kan være ligeså problematisk som et tilvalg. For Schmitt er det dog tilvalget 

af intervention, der er genstand for bekymring. Schmitt mener, at det er et problem, hvis 

svage stater vilkårligt bliver udsat for interventioner med henvisning til, at en stat er 

totalitær stat. Schmitt fremhæver den: “summarisk og endda paniske brug af 

totalitarisme-ideen, der bruges propagandistisk for at udstille påståede totalitære stater 

som en misantropisk og moderisk Leviathan” (Thorup 2007: s. 178). I kraft af Schmitts 

tese om panisk brug af totalitarisme som en anklage og begrundelse for et angreb mod 

svage stater kan anti-suverænitetsretorikken kritiseres for at være en radikalisering af de 

liberale krigsbegreber, hvilket giver øgede muligheder for at gå i krig på et grundlag, der 

er baseret på de interne omstændigheder i en stat og dermed også uden at respektere ikke-

indblandingsprincippet.    

3.8. Den humanitære suveræn 

Den humanitære krig bliver altså fremstillet som en retfærdig krig, der er moralsk 

forpligtelse og i verdenssamfundets bedste interesse og sættes dermed i modsætning til 

den traditionelle krig mellem stater, der bliver fremstillet som en ond krig, der bliver ført 

på grund af staters egeninteresse. 

 

“Fjenden er ikke længere blot en fjende, der skal holdes inden for sine egne grænser”. 

(Schmitt 2002: 73).  
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Men der er en afgørende forskel mellem svage og stærke stater. Det er kun de svage 

staters suverænitet, der bliver problematiseret, da den svage stat ikke kan sætte magt bag 

en problematisering af en stærk stats suverænitet. De stærke stater vinder handlekraft ved 

at dele suverænitet, mens de moderne stater fastholder suverænitet. Det internationale 

samfund er i sidste ende på Vestens side, da det internationale samfund består af og er 

defineret af de vestlige stater.  

4.0. Danmark og demokratiet efter besættelsen 

I dette afsnit vil jeg forud for gennemgangen af Kerstin Jacobssons afhandling “Så Gott 

som Demokrati” kort gennemgå Alf Ross og Hal Kochs demokratidefinitioner.  

Teologen Hal Koch og juristen Alf Ross har henholdsvis udgivet bøgerne “Hvad er 

demokrati?” og “Hvorfor demokrati? Den første blev udgivet i 1945 under retsopgøret, da 

besættelsen var ved sin afslutning, mens den anden blev udgivet kort efter 2. verdenskrigs 

afslutning i 1946. Som de to titler antyder, var demokrati for mindre end 65 år siden ikke 

en entydig størrelse eller en selvfølge. Alf Ross skriver i forordet til “Hvad er 

demokrati?”, at han først blev overbevist om demokratiets mening og værdi efter at have 

oplevet nazismens diktatur på dansk jord. Dette er tankevækkende, når vi tager i 

betragtning, hvor selvfølgeligt Folketinget anvender demokratibegrebet i debatten om 

deltagelse i Irak-krigen, hvilket vi vil se i analysen af folketingsdebatten11

De to bøger repræsenterer kort fortalt to forskellige demokratidefinitioner. For Koch er 

samtalen det afgørende i definitionen af demokrati, mens teknikken eller 

fremgangsmåden er det afgørende for Ross.  Ross fremhævede demokrati som en 

kollektiv beslutningsform eller som en teknik. Demokrati var en fremgangsmåde til 

reguleringen af sameksistensen mellem mennesker i staten: ”Derimod ligger der ikke 

umiddelbart i begrebet noget om det reelle indhold i den politik, der udøves efter denne 

metode. Demokratiet angiver et hvorledes, ikke et hvad.” (Ross, 1999: s. 118). Trods det 

at visse forudsætninger skal være til stede for, at demokratiet skal kunne fungere og trods 

det, at demokratiet vil afstedkomme et resultat, bør dette ikke være inkluderet i 

demokratidefinitionen som sådan. Demokratidefinitionen skal fastsætte 

.  

                                                 
11 Går vi tilbage til det 19. århundrede er både N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard modstandere af 
demokrati. Eksempelvis betragtede Kierkegaard demokrati som et pøbelvælde.  
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beslutningsmetoden, ikke demokratiets indhold. Gunstige betingelser for demokrati er 

ifølge Ross formentlig også vigtige, men bør alligevel ikke karakteriseres som 

demokratiske eller være inkluderet i demokratiets fremgangsmåde. Ross forklarer dette 

med, at ”fremgangsmåden ikke er uden betydning for resultatet”.  (Ross, 1999: s. 118). 

Koch mente, at demokrati var en livsform og dermed mere end en procedure eller en 

fremgangsmåde. For Koch var det dialogen og den gensidige respekt, der definerede 

demokrati. På trods af at en afstemning var forløbet korrekt og i overensstemmelse med 

fremgangsmåden var det ikke nødvendigvis demokratisk ifølge Koch: ” Demokratiets 

væsen er nemlig ikke bestemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved 

den gensidige respekt og forståelse og ved den heraf fremvoksende sans for helhedens 

interesse”. (Koch, 1981: s. 23). Forskellen mellem demokratiet som en livsform på den 

ene side og demokratiet som en fremgangsmåde på den anden side vender jeg tilbage til i 

gennemgangen af Jacobssons ”Så gott som demokrati”. Denne forskel vil også vise sig 

interessant i min gennemgang af debatten om Irak-krigen.   

4.1. Demokratiet og Sveriges integration i Europa 

Kerstin Jacobssons phd-afhandling, ”Så gott som demokrati”, undersøger den svenske 

debat om medlemskabet i den Europæiske Union med særligt fokus på spørgsmålet om 

demokrati. Formålet med afhandlingen var at undersøge, hvordan demokrati blev 

behandlet diskursivt i denne debat og at diskutere virkningerne som følge af den 

diskursive konstruktion af spørgsmålet om demokrati i forbindelse med den europæiske 

integration. Ambitionen i afhandlingen var at lokalisere mulige ændringer i begrebet 

demokrati. Udgangspunktet i afhandlingen er, at kampen om at definere politiske 

begreber er et afgørende punkt i den politiske kamp og at definitioner og beskrivelser af 

virkeligheden i sig selv er politiske, da de er bestemmende for, hvad der er relevant at 

tage i betragtning og hvad der er irrelevant. En af afhandlingens påstande er, at demokrati 

har en særlig hellig karakter og derfor er omgivet af særlige regler og ritualer for hvad 

man kan sige og gøre i forhold til demokrati. I forlængelse af dette sandsynliggør 

afhandlingen, at begrebslige ændringer i demokratiet vil ske i ubemærkethed. I 

afhandlingen opdeler Jacobsson diskursen om demokrati i to underdiskurser. Den ene 

kalder hun konstitutionel og den anden praktisk politisk. Demokratibegrebet antager 
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forskellige betydninger i de to diskurser. De der var for deltagelse i den Europæiske 

Union (EU), der dominerer de undersøgte debat-fora i afhandlingen, satte en ramme om 

demokratispørgsmålet i forhold til begge diskurser, hvor de to ræsonnementer af og til 

blev blandet sammen i argumentationen. Ifølge Jacobsson satte EU-modstanderne 

derimod kun det konstitutionelle som ramme for den demokratiske diskurs (1997, 

Jacobsson: s. 13-41).   

I mit speciale er det empiriske materiale ganske anderledes fra det empiriske materiale i 

”Så gott som demokrati”, da det empiriske materiale er fra det danske Folketing i 

forbindelse med debatten om dansk deltagelse i Irak-krigen. Endvidere er mit materiale 

interviews med politikerne, mens ”Så gott som demokrati” ud over debatten fra rigsdagen 

anvender ledere og debatartikler fra de tre største dagblade i Sverige. Alligevel er Kerstin 

Jacobssons afhandling relevant i forhold til specialet, fordi den er et eksempel på, 

hvordan det er muligt at undersøge forandringer i forestillinger og tankesættet om 

demokrati. Samtidig viser hun, hvordan denne forandring fører til ændringer hos 

institutionerne, der tvinges til at ændre sig i kraft af forandringerne i demokratidiskursen. 

I specialets analyse af demokrati i folketingsdebatten vil jeg undersøge, hvordan 

demokratidiskursen har indflydelse på argumentationen i debatten: Hvorfor bliver 

demokrati centralt i debatten om deltagelse i krigen mod Irak? Hvorfor taler politikerne 

om demokrati versus diktatur i Irak? Hvordan kan debatten om, hvorvidt krigen var lovlig 

og i overensstemmelse med resolution 1441 blive reduceret til et juridisk spørgsmål, der 

ikke kunne tillægges afgørende betydning i fortalernes begrundelse for deltagelse i 

krigen? Hvordan kan politikerne søge at opfylde et mål om demokrati i Irak, mens man 

samtidig er uenige om principperne for den demokratiske debat i Folketinget? Om 

resolution 1441 blev tolket korrekt er ikke det afgørende her, men derimod fortalernes 

opfattelse af, at tolkningen i sig selv er irrelevant i forhold til den konkrete sag. 

Tolkningsrammen for hvordan Folketinget kan argumentere i forhold til FN og FN-

resolutioner har dermed ændret sig. FN som institution får en ny betydning, hvor FN’s 

autoritet bliver begrænset, da FN’s resolutioner og FN’s tolkning af resolutionerne ikke 

tillægges afgørende betydning i Folketinget. Koalition af de villige bliver en ny omend 



23 
 

midlertidig institution eller i det mindste en mellemstatslig organisering med en fælles 

sag12

 

. 

Kapitel 3: Analysestrategi og metode 

5.0. Analysestrategi 

I denne del af specialet vil jeg præcisere min analysestrategi og de analytiske begreber, 

som jeg anvender i de diskursteoretiske analyser, men forinden vil jeg redegøre for det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for specialet.  

5.1. Videnskabsteori 

I konventionel metode forsøger forskeren at opstille de metoderegler, der er mest 

velegnet til at sikre validitet i forskningens undersøgelse af analysegenstanden. Det 

problem, der kan opstå i den logisk empiriske tilgang til videnskab kan være, at 

analysegenstanden ikke passer til teorien. Når analysegenstanden ikke passer til teorien, 

kan det gøre det vanskeligt at indfange den problemstilling som forskeren ønsker at 

undersøge. Dertil er der også en risiko for, at forskeren reproducerer den viden, som 

forskeren allerede har om analysegenstanden (Andersen, 1999: s. 13). Problemet med 

konventionel metode er, at den forudsætter, at forskeren kan iagttage analysegenstanden 

uafhængigt af iagttageren og derefter anvendes til at afprøve om en teori lader sig 

falsificere. Denne tilgang er en ontologisk videnskabsteori (Esmark, Bagge Laustsen og 

Andersen, 2005: s. 7-12).           

Iagttagelse er et begreb, der er hyppigt anvendt i den analysestrategiske terminologi og 

der er velbegrundet, da analysestrategi understreger betydningen af iagttagerens 

konstruktion af analysegenstanden. I den epistemologiske videnskabsteori skelner man 

mellem iagttagelser af 1. og 2. orden. I en 2. ordens iagttagelser bliver både iagttageren 

og det iagttagede konstrueret med et bestemt iagttagelsesperspektiv, mens iagttagelser af 

1. orden tager den iagttagendes perspektiv for givet (Andersen, 1999: s. 14-15). 

                                                 
12 ”Koalitionen af villige” er udledt af det amerikanske ’the Coalition of the Willing’.  
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I dette speciale vil jeg først og fremmest med iagttagelser på 2. orden, men i den sidste 

analysedel i kapitel 6 vil der også indgå iagttagelser på 1. orden som en bearbejdning af 

diskursanalysens resultater. 

5.2. Interviews i diskursteori og metode 

Diskursteoretikere har traditionelt fokuseret på at analysere skrevne dokumenter, da de 

skrevne dokumenter bliver anset for at være pålidelige beviser på diskursive regler i en 

given social eller politisk kontekst. Skrevne dokumenter er og har været det centrale 

analysemateriale i diskursanalyse, men det er også muligt at anvende andre typer 

analysemateriale (Silverman, 2006: s. 223-224). Det bliver muligt at anvende interviews i 

en diskursanalyse ved, at diskurs ikke længere bliver anset for at være adskilt fra det 

ikke-diskursive. En diskurs kan derimod blive anset som en overgribende bestemmelse 

ved al væren. Hvis vi anser al væren for at være diskurs er de skrevne kilder ikke længere 

privilegerede for en diskursanalyse og alle tekster kan dermed anvendes i en 

diskursanalyse (Hansen, 2000: s. 54). 

Der er flere gode grunde til at vælge at supplere dokumentanalyse af skrevne dokumenter 

med andre former for data. For det første er skrevne dokumenter ikke nødvendigvis 

særligt detaljerede. For det andet kan dokumenter være uklare fordi de er et resultat af 

forhandlinger og kompromiser. For det tredje kan dokumenters formaliserede natur eller 

en folketingsdebats formaliserede natur begrænse det uformelle og det spontane udtryk 

for en diskurs. Endelig kan det være vanskeligt at bestemme om dokumenter er 

eksemplariske for en diskurs uden at sætte dokumenterne i kontekst (Howarth, 2005: s. 

98-99). 

I forhold til folketingsdebatterne, der mit skrevne empiriske materiale, er teksten skrevet 

ned i løbet af en debat, der i sagens natur finder sted i Folketinget. Når debatten finder 

sted i Folketinget, er der en række formaliserede regler, som politikerne er forpligtet til at 

overholde. Eksempelvis er der en begrænsning af den tid, som politikerne må tale i og det 

fører til at, der kan være argumenter, der ikke bliver formuleret specielt præcist. Samtidig 

kan der være udsagn, der ville være på grænsen af, hvad der er tilladeligt at ytre fra 

Folketingets talerstol, som derfor ikke bliver ytret. Endelig er det helt afgørende, at der er 

gået 5½ år fra debatten til interviews, som jeg laver med politikerne. I tiden der er gået 
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fra dengang debatten finder sted, har politikerne haft mulighed for at reflektere over 

debatten, ændre holdning til bestemte spørgsmål og udvikle de argumenter og de 

ræsonnementer, de gør sig under debatten. Interviewene med politikerne som et 

supplement til det skrevne empiriske materiale er altså interessante, fordi de giver 

politikerne mulighed for at rekonstruere, hvordan de ser debatten og uddybe og præcisere 

deres ræsonnementer og argumenter fra debatten. 

5.3. Deltagerne i interviews 

I min analyse af beslutningen og legitimeringen af dansk deltagelse i krigen mod Irak har 

jeg valgt folketingsdebatten som analysemateriale. Som et supplement til 

folketingsdebatten har jeg lavet semistrukturerede interviews med politikerne, der deltog i 

folketingsdebatten. Af tidsmæssige årsager var det dog ikke muligt at interviewe samtlige 

af de politikere, der deltog i debatten. I stedet forsøgte jeg at få ordførerne fra partierne, 

der deltog i folketingsdebatten og ikke mindst udenrigsministeren, Per Stig Møller, der 

fremsatte beslutningsforslaget til at stille op til interviews. De daværende ordførere 

Holger K. Nielsen (SF), Niels Helveg Pedersen (RV), Jens Rohde (V), og Peter Skaarup 

(DF) var alle interesserede og parate til at stille op til interviews. Frank Jensen var 

ordfører for Socialdemokraterne, men var ikke aktiv i politik, da interviewene blev 

gennemført. Heldigvis var Mogens Lykketoft (S) interesseret i at stille op til interviewet. 

Enhedslistens daværende ordfører, Keld Albrechtsen, er ikke længere folketingsmedlem 

for Enhedslisten og havde ikke mulighed for at deltage i et interview. Per Stig Møller 

kunne ikke deltage i et interview og forklarede gennem sin sekretær, at det var på grund 

af kalendermæssige årsager13. I sidste ende måtte Jens Rohde dog også afvise at stille op 

til interview. Jens Rohde havde netop fået en række problemer i medierne og med sine 

partifæller i Venstre, da han i bogen ”Vejen til Irak” havde kritiseret sin egen og Venstres 

kommunikation til befolkningen om grundlaget for deltagelse i krigen og det førte det til, 

at Jens Rohde ”ikke længere ville udtale sig om den sag”14

                                                 
13 Per Stig Møller har en sag imod sig hos ombudsmanden, fordi han ikke har villet stillet op til interview 
med Ekstra Bladets journalist Bo Elkjær. Derfor er det ikke overraskende, at Per Stig Møller heller ikke 
ville stille op til interview i sammenhæng med dette speciale. Se bilag 4.  

. 

14 Se bilag 5 med Jens Rohdes begrundelse for aflysningen af interviewet og en tegning, som Jens Rohde 
lagde ud på sin Facebook profil for at illustrere, hvorfor det var og er vanskeligt for ham at udtale sig om 
Irak-krigen.  
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5.4. Interview-strategi 

Min interview-strategi var ganske enkelt at få politikerne til at tale. Forud for 

interviewene var min bekymring, at politikerne ville være meget forsigtige i deres 

udtalelser og fåmælte i forhold til spørgsmål, der kunne føre til svar, der ville være 

kontroversielle eller sætte politikeren og partiet i et dårligt lys. I min interviewstrategi 

ville jeg derfor forsøge at få politikerne til at tale frit ved at stille åbne spørgsmål. 

Interviewspørgsmålene var samtidig spørgsmål, der kom ind på de temaer, der var 

uenighed om i debatten med det formål at forsøge at få politikerne til at rekonstruere den 

uenighed, der var i debatten i 2003.    

5.5. Analysestrategien 

Diskursanalysen og antagonisme-analysen er empirisk fokuserede undersøgelser med en 

grundig analyse af det empiriske materiale, mens Schmitt-analysen og demokrati-

analysen fortolker resultaterne af de empiriske analyser og sætter analyseresultaterne ind i 

en demokratiteoretisk og suverænitetsteoretisk kontekst.  

I udviklingen af min analysestrategi vil jeg trække på Jacob Torfing og Allan Dreyer 

Hansen. De har begge arbejdet med at operationalisere Laclau og Mouffes teori til en 

analysestrategi, der kan anvendes på et konkret empirisk materiale. Jeg vil blandt andet 

søge inspiration i de teoretiske afsnit i Jacob Torfings bog “Det stille sporskifte i 

velfærdsstaten” og i Allan Dreyer Hansens afhandling “Diskurs, demokrati og 

lokaludvalg”. I forlængelse af teoriafsnittets gennemgang af Laclau og Mouffes 

diskursteori vil jeg nu præcisere kriterierne for iagttagelse og konditionere de begreber 

jeg vil anvende i diskursanalysen. Det er med andre ord regler eller kriterier for, hvornår 

jeg vil hævde at kunne iagttage de teoretiske begreber i en empirisk sammenhæng. 

Begreberne vil blive defineret nedenfor: 

 

Diskurs 

Et relationelt betydningssystem, der består af en struktureret helhed af forskelle, der 

afgrænser sig i forhold til andre strukturerede helheder. En diskurs fremkommer, når 

differentierede positioner tilskriver mening til hinanden således at en diskurs bliver 

afgrænset.       
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Dislokation  

Udtrykket for en dislokation kan iagttages, når der er et sammenbrud af mening, hvor den 

dominerende diskurs bliver rystet af begivenheder, der viser diskursens begrænsninger og 

kontingens, der fører til, at de svar, der almindeligvis var tilstrækkelige ikke længere slår 

til og at subjektet derfor stiller spørgsmålstegn ved sin egen identitet og søger at finde nye 

svar.  

 

Ækvivalenskæde 

En ækvivalenskæde kan iagttages, når en række af elementer bliver kædet sammen med 

en betoning af elementernes enshed, mens forskellen mellem elementerne bliver nedtonet 

således at elementerne udgør en identitet, der står i modsætning til det der er anderledes 

eller i modsætning til ækvivalenskæden.  

 

Antagonisme 

En os og dem relation hvor de to sider er fjender uden enighed eller et fælles fundament, 

hvor en identitet udelukker en anden identitet. 

 

Agonisme 

En os og dem relation hvor de to sider, der i konflikt med hinanden, selvom de 

anerkender, at der ikke er en rationel løsning på deres konflikt, ikke desto mindre 

anerkender modstanderens legitimitet. 

  

Hegemoni 

Når der bliver opbygget en dominans på et givent område gennem hegemoniske logikker, 

hvis begreber og artikulationer dominerer således at den givne diskurs står uimodsagt og 

er etableret som en objektivitet.  

 

Det er klart, at mit valg af teori og de teoretiske begreber vil forme min analyse, da jeg 

som iagttager konstruerer min analysegenstand med det teoretiske blik eller det redskab, 

som jeg ser genstanden i gennem. Samtidig konstruerer jeg også analysegenstanden, når 
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empirien bliver udvalgt. Det havde været muligt at udvælge andre folketingsdebatter i 

sammenhæng med andre krige eller militære aktioner, hvor omstændighederne er helt 

anderledes. Eksempelvis var der langt større enighed i folketinget om deltagelse i den 

fredsbevarende mission i det tidligere Jugoslavien. Det er dermed tydeligt, at jeg som 

iagttager er konstruerende i såvel mit teoretiske blik og i min konstruktion af det 

empiriske materiale. Spørgsmålet er nu hvilke omkostninger det har for min analyse at, 

jeg har valgt at iagttage med de ovenfor specificerede redskaber og at jeg har valgt at 

udvælge empirien således, at jeg i denne analyse iagttager folketingsdebatten og 

interviewene med de udvalgte politikere. Dette spørgsmål vil jeg vende tilbage til efter 

analysedelen for at vurdere og kritisere analysestrategiens kvaliteter og problemer i 

diskussionen af analysestrategi og metode i afsnit 13. 

 

Kapitel 4: Diskursanalysen 

6.0. Diskursanalysen og dislokationerne 

I dette afsnit vil jeg forsøge at finde frem til de centrale diskurser i debatten om 

deltagelsen i Irak-krigen. Først vil jeg dog finde frem til de dislokationer, som jeg mener, 

har betydning for debatten og for, hvordan politikerne kan argumentere for og imod 

deltagelse i Irak-krigen. Dislokationerne er nemlig afgørende for muligheden for 

diskursivering af det politiske.   

6.1. Dislokationer i udenrigs- og sikkerhedspolitikken 

I dette afsnit vil jeg begynde med at komme ind på fire dislokationer, som jeg vil hævde 

har fundet sted historisk og som også indgår i folketingdebatten. De er på hver deres 

måde afgørende for mulighederne for at føre debatten om deltagelse i Irak-krigen. To af 

de afgørende begivenheder eller dislokationer er først den kolde krigs afslutning og 

dernæst 11. september. Den første begivenhed muliggjorde, at Danmark kunne føre en 

mere aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, da Danmark ifølge Forsvarskommissionens 

beretning genvandt sin handlefrihed i udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den kolde krigs 

afslutning og Sovjetunionens opløsning fik den betydning for den danske udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, at USA nu bliver opfattet som den eneste stormagt i verden og det 

betød samtidig, at Danmark ikke længere var fastlåst i en politik, der skulle balancere 
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mellem hensyn til to stormagter (Forsvarskommissionen 2008)15

                                                 
15 “Dansk forsvar – Globalt engagement – beretning fra Forsvarskommissionen af 2008” Offentliggjort 26. 
marts 2009.  

. Den anden begivenhed, 

11. september, aktiverede et nyt fjendebillede i Vesten, mere præcist terrortruslen fra 

militante islamistiske fundamentalister, hvilket gav anledning til, at Danmark ligesom 

flere andre vestlige lande genovervejede udenrigs- og sikkerhedspolitikken og førte til 

formuleringen af en mere aktiv udenrigspolitik i det militære engagement fra de fleste 

vestlige lande ikke mindst fra Danmarks side (Forsvarskommissionen 2008).  En tredje 

dislokation er anden verdenskrig og nazisternes etniske udrensning af jøderne 

(Holocaust). Holocaust ændrer betingelserne for krig, da krig nu går fra en krig mellem to 

hære, hvor det fortrinsvis er soldaterne, der er ofrene til at være et organiseret folkemord, 

hvor ofrene fortrinsvis er civile. Den fjerde dislokation er Balkan-krigene, der igen 

indeholdt organiserede folkemord, hvilket understregede, at folkemord ikke var et 

afsluttet fænomen, der hørte fortiden til. I forbindelse med Balkan-krigene og 

folkemordene på Balkan blev det tydeligt, at de europæiske lande og EU havde 

vanskeligheder i at føre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og at aktivitet frem for 

passivitet ville kunne redde mennesker fra etnisk udrensning. Usikkerheden i den 

europæiske Balkan-politik førte til den opfattelse i den danske regering, at det er en pligt 

at intervenere for at redde menneskeliv og at det er nødvendigt at have en aktiv udenrigs- 

og sikkerhedspolitik (Forsvarskommissionen 2008). De fire dislokationer er alle 

afgørende for, hvordan politikerne kan bedrive politik, da de med voldsom effekt hver 

især viser, hvordan verden kan forandre sig. Når politikerne imødegår de forandringer 

kan de ikke længere handle, som de plejer at tænke og gøre, men bliver i stedet nødt til at 

finde nye løsninger og forandre politikken for at kunne slå til i forhold til de 

problematikker som dislokationerne tilsammen udgør. Men hvordan hænger holocaust-

problematikken sammen med den 11. september, den kolde krigs afslutning og krigene på 

Balkan, der er begivenheder af nyere dato? De fire begivenheder eller dislokationer 

hænger sammen, fordi de alle er dislokationer, der forstærker en regerings mandat til at 

deltage i en krig for at redde civile liv. Eksempelvis er mulighederne for at forhindre et 

folkemord i Irak et tema, der er på dagsordenen for de danske folketingspolitikere, fordi 

der har været fortilfælde med brug af kemiske våben mod kurderne i Nordirak og fordi 
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Danmark i 2003 har et betydeligt større udenrigspolitisk råderum, der gør det muligt rent 

faktisk at handle i forhold til risikoen for et folkemord. De nævnte dislokationer er også 

alle en del af folketingsdebatten om deltagelse i Irak-krigen. Tiden under den kolde krig 

og samarbejdspolitikken under anden verdenskrig bliver i debatten omtalt som eksempler 

på Danmarks tilpasningspolitik. Den 11. september bliver set som en begivenheder, der 

forpligter såvel Nyrup- som Fogh-regeringen til at støtte USA. Danmarks deltagelse i den 

fredsbevarende mission på Balkan sammen med andre europæiske lande og USA bliver 

af både fortalere og modstandere trukket frem som et positivt eksempel på, at Danmark er 

på vej mod en mere aktiv udenrigspolitik og er forpligtet til at hjælpe civile, hvis de 

risikerer at blive ofre for et folkemord. Diskursanalysen i afsnit 6-9 vil vende tilbage til 

de fire dislokationer, hvor de vil blive dokumenteret ud fra folketingsdebatten.    

Efter nu at have påvist fire afgørende dislokationer, der alle har haft betydningen for 

udenrigs- og sikkerhedspolitikken, vil jeg nu vise, at beslutningen om Danmarks 

deltagelse i Irak-krigen er en ny dislokation, der kraftigt forandrer Danmarks udenrigs- og 

sikkerhedspolitik. Under folketingsdebatten er der uenighed om, hvad der en den danske 

udenrigs- og sikkerhedspolitiske tradition og der er uenighed om, hvad der kort forinden 

var enighed om, hvilket diskursanalysen også vil vise. Denne klare uenighed i forhold til 

en lang række af centrale områder er et belæg for, at en dislokation har fundet sted og en 

ny hegemonisk strategi er ved at manifestere sig. Forud for vedtagelsen af 

beslutningsforslag B118 om deltagelse i Irak-krigen var der en opfattelse af, at udenrigs- 

og sikkerhedspolitik var et politikområde, hvor beslutninger om krigsdeltagelse blev 

truffet med bred enighed. Men under og efter vedtagelsen blev det klart for modstanderne 

af beslutningsforslaget, at det ikke længere var muligt at påvirke fortalerne ved at 

argumentere for, at beslutningen burde blive truffet med et bredt flertal. Efter denne 

forandring har både fortalerpartierne og modstanderpartierne været nødt til at finde nye 

veje og måder at forholde sig til, at konsensus om krigsdeltagelse ikke længere er en 

selvfølgelighed. Som en reaktion på forandringen fra fortalernes side har 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre alle besluttet sig for 

at, der skal laves en undersøgelse af om beslutningen skete i strid med Grundloven, hvis 

de kommer til magten efter næste folketingsvalg. Samtidig vil partierne forsøge at bringe 

politikområdet tilbage på sporet fra før Irak-krigen ved at forandre Grundloven således, at 
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det kun er muligt at træffe beslutning om krigsdeltagelse med minimum 2/3 af 

Folketinget (120 mandater). Socialdemokraterne har da også i 2006 udarbejdet et udspil, 

der problematiserer Irak-krigen, og som handler om hvordan en ny udenrigs- og 

sikkerhedspolitik skal udformes og om kriterierne for, hvornår Danmark kan deltage i en 

krig (Menneskets Verden 2006). Men også fortalerne for deltagelse i Irak-krigen har 

efterfølgende reflekteret over beslutningen og udarbejdet en rapport, der uden at henvise 

til Irak-krigen diskuterer kriterierne for hvornår Danmark kan deltage i en krig. Når vi ser 

på de ovenstående handlinger og udsagn er det muligt at se det som en diskursivering af 

dislokationen, hvor de to sider forsøger at identificere de centrale problemer, samt at 

forklare, hvordan sammenbruddet i debatten om deltagelse i Irak-krigen er opstået og 

hvilke konsekvenser det vil føre med sig. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 8 

og 9. 

6.2. Delkonklusion 

Ovenfor blev fire dislokationer påvist, der alle er afgørende for, hvordan det er muligt at 

kommunikere om udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag. Dernæst viste jeg, at selve 

beslutningen om deltagelse i Irak-krigen er en ny dislokation. Endvidere viste jeg, at 

denne dislokation har åbnet for nye tænkemønstre, diskussioner og handlemuligheder 

inden for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, hvilket har ført til, at fortalerne og 

modstanderne har revideret deres udenrigs- og sikkerhedspolitik i forhold til 

mulighederne for at deltage i krig.  

7.0 Diskursanalyse af demokrati 

I denne analyse vil jeg undersøge, hvilke begreber politikerne kæder sammen med 

demokrati og hvilke ækvivalenskæder, der opstår i sammenhæng med demokrati.    

7.1. Et demokratisk Folketing?  

I debatten om deltagelse i Irak-krigen diskuterer begge parter legitimiteten af 

beslutningen ud fra en diskussion om demokrati.  I modstandernes argumentation er 

nøgleordet ”flertal” med henvisning til, at et flertal i FN’s Sikkerhedsråd er en 

forudsætning for, at det er legitimt for Danmark og andre lande at gå i krig med Irak. 

Modstanderne argumenterer mere præcist med et argument om, at det er i strid med 
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reglerne i FN at gå i krig med Irak uden en ny beslutning i FN’s Sikkerhedsråd og en ny 

FN-resolution, der følger op på resolution 1441 og godkender en krig mod Irak: 

 

”Er det ikke rigtigt, at et flertal af de lande, der stemte for den resolution, 

udtrykkeligt gav udtryk for, at der ikke fra dem var nogen godkendelse til at starte 

en krig uden en ny beslutning i FN?  

(...) 

Derfor må jeg spørge hr. Jens Rohde: Hvorfor er den 20. marts tidspunktet for en 

krig, når et stort flertal i FN siger, at det ikke er det, men USA's præsident og 

nogle få andre statsoverhoveder siger det?” (Mogens Lykketoft (S), 1. beh. 2003). 

 

Fortalerne argumenterer også ud fra et demokratiperspektiv for, at beslutningen om 

deltagelse i krig er legitim med henvisning til, at der ikke har fundet en afstemning sted i 

FN’s Sikkerhedsråd om hvorvidt resolution 1441 giver mandat til en krig mod Irak. 

Ifølge fortalernes argumentation er det dermed ikke muligt at argumentere imod krigen 

med henvisning til, at et flertal i FN’s Sikkerhedsråd ikke vil give mandat til krigen:  

 

”Jeg er nødt til at sige til hr. Aage Frandsen, at hr. Aage Frandsen ikke ved noget 

som helst om, hvorvidt der er tale om et mindretal eller ikke et mindretal, for der 

er ingen afstemninger; man er ikke nået til nogen konklusioner. Derfor kan hr. 

Aage Frandsen ikke tale om mindretal eller flertal, for det ved han ikke noget om. 

Jeg ved heller ikke noget om det. Det er ikke kommet til afstemning. Sådan er 

det.” (Jens Rohde (V), 1. beh. 2003). 

 

I forhold til debatten om et flertal i Sikkerhedsrådet bliver diskussionen også til en 

diskussion om, hvordan et flertal i Folketinget kan træffe en beslutning om deltagelse i en 

krig, når der tilsyneladende ikke er flertal for en krig i FN’s Sikkerhedsråd. Dermed 

kommer diskussionen om flertal også til at handle om, hvilke institutioner der har 

kompetence til at træffe beslutninger i forhold til deltagelse i krig. Sidst i dette afsnit vil 

jeg vende tilbage til institutionsdebatten med fokus på FN og nationale stater.  
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I debatten er der generelt meget diskussion om resolution 1441 ud fra et demokratisk 

perspektiv. Diskussionen går især på om det er legitimt for en række af lande at tolke 

resolution 1441 og derefter tage de militære skridt mod Irak, som landene opfatter som 

nødvendige, eller om resolution 1441 skal igennem FN’s Sikkerhedsråd, for, at det er 

legitimt at tage militære skridt i forhold til Irak. Selve tolkningen af resolution 1441 vil 

jeg vende tilbage til i analyserne af suverænitets- og menneskerettighedsdiskursen. 

Sideløbende med den demokratiske debat er der en omfattende diskussion om, hvad der 

er tradition for i Folketinget i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitik og den diskussion 

vil jeg hævde er en del af den demokratiske argumentation. Denne del af diskussionen 

handler i høj grad om, at de to parter hver især opfatter modparten, som den der svigter 

Danmark og bryder med Folketingets tradition for bred enighed om udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken.  Modstanderne af krigen fokuserer også på, hvordan debatten er 

foregået i Folketinget og uden for Folketinget. De kritiserer, at fortalerne ikke har haft 

viljen til at tage en tilstrækkelig grundig debat i Folketinget og kritiserer også fortalerne 

for at have afvist at stille op til en specifik debat i medierne16

 

. Her vil jeg begynde med 

fortalernes demokratiske diskursivering, hvor fortalerne argumenterer for, at 

modstanderne svigter traditionen for at indgå brede forlig i Folketinget om afgørende 

beslutninger i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der en diskussion frem og tilbage 

mellem de to parter, hvor det især er Socialdemokratiet fra modstandernes side, der bliver 

kritiseret for at bryde med traditionen og gå tilbage til fodnotepolitikken: 

”Dermed er det heller ikke rimeligt, at Socialdemokratiet bryder med noget, vi 

havde håbet, vi skulle bygge op som en tradition, nemlig at samle os, når det 

drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, og jeg skal spørge: Er 

det her begyndelsen på en ny tid med fodnotepolitik? Jeg håber det ikke.” (Jens 

Hald Madsen (V), 1. beh. 2003). 

 

Ud fra det ovenstående citat fra fortalerne er det tydeligt, at fortalerne har en forventning 

om, at modstanderne bør tilslutte sig regeringens beslutningsforslag om deltagelse i Irak-

                                                 
16 Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti har afvist at stille op til en debat i TV Avisen på 
Danmarks Radio om deltagelsen i krigen.   
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krigen og at det er en forudsætning for ikke at bryde med en tradition under opbygning. 

Når fortalerne henviser til denne tradition henviser de også til en dislokation, hvilket er 

Sovjetunionens opløsning og murens fald (jf. afsnit 6). Denne dislokation er for fortalerne 

en begyndelse på et nyt samarbejde i Folketinget, hvor Folketinget kan samarbejde uden 

at være fanget af modsatrettede interesser i hensynet til stormagterne USA og 

Sovjetunionen. Ifølge fortalerne er det altså afgørende med enighed om 

udenrigspolitikken og en del af den samtaledemokratiske konsensus, at der er enighed. I 

debatten taler fortalerne også om nødvendigheden af at modstanderne har forståelse for, 

at ”det er regeringen, der lægger linjen” (Helge Adam Møller (KF), 1. beh. 2003) og 

argumenterer for, at det er modstanderne, der er ansvarlige for, at det bliver på et snævert 

flertal, at Danmark går i krig.  

Derimod taler modstanderne om, at det er fortalerne og især regeringen, der bryder med 

traditionen for brede flertal og henviser til at ”Der er ingen historiske fortilfælde for, at en 

dansk regering vil sende danske soldater til krigshandlinger, uden at det er støttet af et 

bredt flertal her i salen” (Frank Jensen (S), 1. beh. 2003). Når vi ser på de ovenstående 

artikulationer fra begge parter, kan vi nu se, at der er en enighed om, at det er i 

overensstemmelse med det danske Folketings tradition, at der er et bredt flertal i 

Folketinget, der står bag beslutningen, hvis Danmark skal deltage i en krig. Som tidligere 

nævnt opfatter modstanderne en demokratisk debat som en debat med en grundig 

diskussion af den givne sag. Modstanderne mener, at fortalerne svigter dette ideal og 

henviser til, at diskussionen i USA ikke er unuanceret i modsætning til debatten i 

Folketinget: 

”Så har jeg også lyst til at sige til sidst, for at det ikke skal være usagt heller i 

denne debat, at der foregår i USA en meget nuanceret debat om dette her. Jeg har 

lyst til at citere, hvad der står i dag i den ledende artikel i New York Times, efter 

at man først meget nøje gennemgår Saddams fejl og Frankrigs fejl, i min 

oversættelse:  

     Men Washingtons egne destruktive bidrag har været enorme. Dets skiftende 

mål og begrundelser, dets tiltagende tilfældige tidsplaner, dets afsmag for 

diplomatisk given og tagen, dets offentlige armvridning og dets manglende evne 
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til at overbevise det meste af verden om nogen øjeblikkelig fare.  

     Diskussionen i USA er ikke unuanceret, og det bør den heller ikke være her.” 

(Niels Helveg Pedersen (RV) 1. beh. 2003) 

På den anden side kritiserer fortalerne, at modstanderne ikke vil handle i forhold til det 

konkrete problem og forsøger at forhale en nødvendig beslutning ved at trække debatten i 

langdrag. I den nedenstående udtalelse bliver debat konstrueret som et problem i forhold 

til, at et demokrati skal fungere effektivt og i den konkrete situation er nødt til at handle 

inden for en begrænset tidshorisont. Der kan argumenteres for, at fortalerne forsøger at 

sætte en grænse for omfanget af en debat og dermed indirekte kritiserer en for omfattende 

og langvarig debat for at være et demokratisk problem, som det er nødvendigt at 

begrænse: 

 

”Så må Socialdemokraterne jo vælge, om de vil forholde sig til virkeligheden og 

deltage i en afvæbning af Saddam Hussein sammen med vores allierede eller man 

vil sidde tilbage i en socialdemokratisk debatklub.” (Ulrik Kragh (V), 1. beh. 

2003). 

 

Faktisk er der på tværs af partiskel enighed om, at debatten har været ”lang og hård”, men 

for modstanderne er kritikken af en mangelfuld debat alligevel et af de afgørende 

problemer, fordi de mener, at en åben debat er vigtig, hvis en beslutning skal blive en 

demokratisk legitim beslutning:  

”Vi har ikke stillet mange hypotetiske spørgsmål. Vi har stillet meget kontante 

spørgsmål, der har været helt oplagt i hvert fald de sidste 3 uger, fordi der ikke 

kunne skabes et flertal i FN's Sikkerhedsråd, og jeg er sikker på, at statsministeren 

i hvert fald kan huske spørgsmålet: Hvad vil Danmark stemme? Det har 

regeringen konsekvent nægtet at forholde sig til, og derfor er der tale om en 

demokratisk kortslutning. Det er at føre ikke alene Folketinget, men hele 

befolkningen bag lyset, og det fortjener en regering utrolig mange tæv for”.  

(Villy Søvndahl (SF), 1. beh. 2003). 
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I debatten er der også en mere eksplicit diskussion om demokrati, der går på, hvad 

essensen er af demokrati. I denne diskussion forholder de to parter sig både til hvilke 

midler demokrati består af og hvad målet er med demokrati. Der er dog forskelle på, hvad 

fortalere og modstandere betoner mest i debatten og hvilke kriterier, som de to parter 

konstruerer i deres opfattelse af demokrati. Fortalerne argumenterer for, at det i forhold til 

Irak-krigen er et spørgsmål om at kæmpe for demokrati og imod diktatur, hvor det er 

nødvendigt at vælge side og enten være demokratisk eller udemokratisk og et nej til 

deltagelse i krigen bliver dermed konstrueret som en udemokratisk beslutning: 

 

”Lad mig sige til SF, som jo har været meget aktiv i debatten i dag: Jeg forstår 

egentlig ikke helt, hvad der skal til, før SF vil stille sig på demokratiernes side. 

Jeg synes, at SF gang på gang bruger kræfterne på at finde undskyldninger for at 

vride sig ud af det vanskelige ansvar og vride sig ud af vanskelige beslutninger, 

som man kunne træffe at blive kritiseret for. Jeg synes, det er trist, at man bruger 

kræfterne på at -, og jeg synes, det er trist, at vi endnu har til gode at se SF kæmpe 

sagen på de frie landes, de åbne demokratiers vegne.” (Jens Rohde (V), 1. beh. 

2003).  

7.2. FN, staterne og demokratiet 

I folketingsdebatten bliver det i høj grad diskuteret, hvorvidt en beslutning om deltagelse 

i krigen er demokratisk eller udemokratisk med udgangspunkt i kritik af de institutioner, 

der er aktører i debatten. USA og Bush-administrationen bliver kritiseret af 

modstanderne, mens FN bliver kritiseret af fortalerne. Modstanderne kritiserer krigen for 

at være ”Bushadministrationens krig” (Anne-Grethe Holmsgaard (SF), 1. beh. 2003) og 

at krigen begynder på amerikansk foranledning uden om internationale organisationer. 

For modstanderne er det også problematisk, at fortalerne tager en beslutning, der er i strid 

med den danske befolkning: 

 

”Danmark skal i krig. Danmark skal med i den amerikanske krig imod Irak, og 

danske soldater skal i krig under amerikansk kommando uden om FN, uden om 

NATO, uden om alle internationale organisationer. Danske soldater bliver sendt 
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af sted til krig i Irak, til farlige missioner, af det snævrest mulige flertal i 

Folketinget, som har et flertal i befolkningen imod sig”. (Holger K. Nielsen (SF), 

1. beh. 2003) 

 

Efter modstandernes opfattelse er det altså afgørende, at krigen er forankret i FN og at der 

er flertal af danskerne, der er tilhængere af beslutningen om en krig, hvis det Folketinget 

skal vedtage dansk deltagelse i krigen mod Irak. Fortalerne mener derimod ikke, at FN’s 

godkendelse er en garanti for, at en beslutning er demokratisk og i det nedenstående citat 

konstruerer fortalerne legitimitet ved at kritisere FN som en institution, der delvist er 

styret af udemokratiske lande:    

 

”Er det rimeligt, at vi i FN-regi er afhængig af, hvor mange dollar, hvor mange 

franc der skal gives til Angola, til Syrien, hvad der i virkeligheden har været 

afgørende for Socialdemokratiet og SF og andre partier her i Folketinget i forhold 

til at gribe ind over for Saddam Hussein? Er det rimeligt, at vi skal hælde vores 

hoved til lande, der har diktaturregimer, som er udemokratiske, har korruption, 

undertrykker almindelige menneskerettigheder i deres egne lande, at vi skal stille 

dem i front? Det er det, jeg angriber, og det er det, der har været problemet i FN-

regi her på det seneste.” (Peter Skaarup (DF), 1. beh. 2003, s. 59). 

 

Peter Skaarup viser her, at FN er et forum hvor en lang række af verdens forskellige lande 

med forskellige styreformer kan møde hinanden og dermed er det en organisation der er 

meget inkluderende, men problematiserer samtidig, at der er diktatur i en del af landene 

og at de lande har mulighed for at opnå legitimitet og indflydelse på demokratiske FN-

landes politik inden for rammerne af FN.   

 

Ud fra ovenstående gennemgang af fortalere og modstanderes diskussion om demokrati 

kan vi nu se to ækvivalenskæder, der viser de to parters forskellige konstruktion af 

demokrati i debatten. Fortalerne danner følgende kæder, der for dem fungerer som en 

legitimering af deltagelse i Irak-krigen:  
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Demokrati – ansvar – moral – handling – folketingsflertal  

FN - diktatur - udemokratisk – korruption.  

Ud fra denne kæde forudsætter fortalerne samtidig, at når modstanderne ikke vil deltage i 

krigen er de udemokratiske og samtidig ikke respekterer den tradition, at en regering og 

flertallet i folketinget beslutter udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Modstanderne danner 

denne kæde:  

Demokrati – debat – bredt folketingsflertal - den danske befolkning – flertal i 

Sikkerhedsrådet - FN – multilateral.  

Med denne kæde forudsætter modstanderne samtidig, at fortalerne er udemokratiske, ikke 

vil debattere og bryder med den tradition, at et bredt flertal i Folketinget med 

udgangspunkt i FN beslutter udenrigs- og sikkerhedspolitikken. I folketingsdebatten er 

der gensidige beskyldninger om at modparten er udemokratisk og bryder med traditionen 

om brede aftaler, når Folketinget beslutter at deltage i en krig. Der er altså en omfattende 

uenighed i forhold til, hvad der er demokratisk i forhold til beslutningen om deltagelse i 

Irak-krigen. I det næste afsnit vil der fortsat være fokus på Folketingets diskursivering af 

demokrati, men nu med fokus på demokrati i forhold til de politiske institutioner, som 

Folketinget også inddrager i debatten.   

7.3. Delkonklusion 

Ud fra den ovenstående analyse af demokrati i Folketingsdebatten kan det konkluderes, at 

politikerne tilskriver forskellige betydninger til begrebet demokrati og at der er uenighed 

om, hvordan det er muligt at tilskrive begrebet mening. Alligevel er demokrati et centralt 

begreb i debatten som såvel fortalere som modstandere iagttager som et stærkt argument 

til fordel for deres position i debatten. Som ækvivalenskæderne viser, er der er også en 

uenighed om FN som institution og hvilken status FN bør have i demokratisk 

sammenhæng, hvor fortalerne opfatter FN som en udemokratisk institution, mens 

modstanderne opfatter FN som demokratisk. Sammenfattende kan det konkluderes, at 

demokratibegrebet er kontingent i debatten og at FN’s status som demokratisk institution 

er genstand for stærk uenighed i debatten.  
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8.0. Suverænitetsdiskursen 

I analysen af suverænitetsdiskursen vil jeg undersøge, hvordan fortalere og modstandere 

kæder begrebet suverænitet sammen med andre begreber i argumentation for og imod 

beslutningen om dansk deltagelse i krigen mod Irak. Ud fra analysen vil jeg rekonstruere 

modstandernes og fortalernes forståelse af suverænitet. Jeg ønsker at undersøge, hvilken 

betydning forståelsen af suverænitet har i legitimeringen af anvendelse af militær magt og 

hvordan legitimering af krig er afhængig af forståelsen af suverænitet. Jeg vil ligeledes se 

på, om Danmarks beslutningskompetence i 2003 er udvidet i forhold til tidligere i dansk 

udenrigs og sikkerhedspolitik i Mellemøsten17

8.1. Iagttagelsen af suverænitet 

, og hvilke konsekvenser dette måtte have 

for Folketingets mulighed for at legitimere krigen. I det følgende opridses de 

analysestrategiske overvejelser, der ligger til grund for diskursanalysen af 

suverænitetsbegrebet i folketingsdebatten.  

I folketingsdebatten bliver der ikke talt om suverænitet som et begreb og politikerne går 

heller ikke ind i en eksplicit suverænitetsteoretisk diskussion i forhold til debatten om at 

gå i krig med Irak. Faktisk bliver ordet suverænitet ikke nævnt i debatten. Alligevel vil 

jeg hævde, at debatten i høj grad handler om suverænitet og at flere af de centrale 

argumenter i debatten er rodfæstet i en bestemt suverænitetsforståelse, hvilket er det som 

dette afsnit vil undersøge. Spørgsmålet er dog, hvordan det er muligt at analysere en 

suverænitetsdiskurs systematisk, når begrebet ikke indgår i debatten? I det 

analysestrategiske afsnit blev diskurser er defineret som en struktureret helhed af 

forskelle, der afgrænser sig i forhold til andre strukturerede helheder, men det besvarer 

ikke, hvordan jeg konkret vil lede efter suverænitetsdiskursen. Som en løsning på dette 

problem vil jeg se på de begreber, der er kædet sammen med suverænitet og anvende dem 

til at lokalisere suverænitetsdiskursen og iagttage suverænitet ud fra. Eksempelvis er det 

en del af en suverænitetsdiskurs, når politikerne diskuterer, hvorvidt det er FN’s 

Sikkerhedsråd eller USA og andre lande, der har kompetencen til at beslutte om en krig 

mod Irak er en lovlig krig. I den sammenhæng bliver suverænitet diskuteret ud fra om en 

                                                 
17 Den 2. august 1990 invaderede Irak Kuwait. Danmark deltog i en blokade af skibsfart i området på FN 
Sikkerhedsråds anmodning, efter vedtagelse i Folketinget med et bredt flertal den 31. august 1990.   



40 
 

række af lande har kompetencen til at regulere den internationale retsorden og beslutte 

om en krig er nødvendig for at opretholde den internationale retsorden eller om det er FN, 

der igennem FN’s Sikkerhedsråd har kompetencen til at regulere den internationale 

retsorden. Samtidig er det også en krænkelse af suverænitet, når en række lande 

intervenerer og bekriger et land og dermed bliver suverænitet også diskuteret ud fra et 

spørgsmål om, hvornår det er legitimt at gribe ind i et land og dermed krænke landets 

suverænitet. Kort fortalt er der altså spørgsmål om suverænitet involveret i debatten uden, 

at det bliver en eksplicit diskussion om suverænitet.   

I debatten kan vi se, at modstandere og fortalere ofte diskuterer suverænitetsspørgsmålet 

med udgangspunkt i en uenighed om hvilke begreber og institutioner, der hænger 

sammen med suverænitet. For at undersøge, hvordan de uenigheder er blevet til vil jeg 

også analysere hvordan de samme begreber bliver kædet sammen med suverænitet i 

tidligere debatter om deltagelse i krig mod Irak. Analysen af tidligere debatter har 

endvidere det formål at undersøge om, der er sket et skred i, hvordan politikerne opfatter 

og anvender suverænitetsbegrebet i debatten. Med andre ord vil jeg undersøge, om 

suverænitetsdiskursen er dislokeret i forhold til suverænitetsdiskursen i 1998 og 1990, 

hvor der også var debat om deltagelse i militære aktioner mod Irak18

8.2. Diskursanalyse af suverænitet 

.   

I Folketingsdebatten iagttager fortalerne Danmarks beslutningskompetence til forskel fra 

FN - og herunder FN’s Sikkerhedsråds manglende effektivitet og kompetence til at træffe 

beslutning om en krig mod Irak. Fortalerne argumenterer for, at en beslutning om krig 

mod Irak må være inden for Danmarks beslutningskompetence på grund af FN’s 

passivitet. Det at overlade beslutningen til en mellemstatslig organisation uden for 

Danmark bliver opfattet som værende uansvarligt. I citaterne fremhæver fortalerne, at FN 

delvist er styret af diktaturer og medlemslandenes egne interesser: 

 

”Situationen er jo den, at der en gang imellem er nogle, der til trods for 

særinteresser landene imellem må sige: Nu er det slut med den diktator, som vi 

                                                 
18 I denne henseende er det interessant at kunne iagttage tre debatter, der handler om militære aktioner mod 
det samme land, da eventuelle forandringer i diskussionen om en krig mod Irak dermed bliver tydeligere 
end hvis det havde været debatter om krige mod tre vidt forskellige lande.   
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gang på gang har forlangt skulle leve op til den afvæbning, der har været krævet. 

Det har været forlangt i mere end 12 år. Det er den situation, vi står i nu.” (Ulrik 

Kragh (V), 1. beh. 2003, s. 111). 

 

I debatten argumenteres der også for krig mod Irak af hensyn til landets situation internt. 

Krig begrundes med en befrielse af befolkningen inden for Iraks territorium. Det, der er 

interne anliggender, vedrører også eksterne stater.  

 

Her bliver det tydeligt, at det, der er inden for den irakiske stat, nu også er af interesse for 

stater uden for Irak, mens den irakiske befolkning bliver kædet sammen med en 

intervention i Irak og fremhævet som en væsentlig begrundelse for at gribe ind i Irak: 

 

”Og så skal man huske på midt i denne diskussion om resolutioner osv., at det her 

er altså også et spørgsmål om at befri det irakiske folk fra et uhyrligt regime” 

(Jens Rohde (V), 1. beh. 2003, s. 10).  

 

Peter Skaarup taler om, at en del af FN-landene udgør et problem for FN’s legitimitet og 

mener, at det vil være forkert for Danmark at lade sin suverænitet og handlefrihed 

begrænse af lande der er ”diktaturregimer, som er udemokratiske, har korruption, 

undertrykker almindelige menneskerettigheder i deres egne lande” (Peter Skaarup (DF), 

1. beh. 2003) Ud fra en iagttagelse af, hvordan suverænitet iagttages i de ovenstående 

citater, bliver det tydeligt, at fortalerne i deres iagttagelse skelner mellem den danske stats 

suverænitet og FN. Den danske stats suverænitet konstrueres altså som uafhængig af FN 

og som et fundament, der legitimerer en aktiv udenrigspolitik til forskel fra et svagt FN. I 

debatten argumenterer Udenrigsminister Per Stig Møller for, at Danmark tidligere har ført 

en for passiv udenrigspolitik med henvisning til samarbejdspolitikken under Anden 

Verdenskrig. Per Stig Møller kæder altså en beslutning om deltagelse i krig sammen med 

ansvarlighed til forskel fra Danmarks passivitet under Anden Verdenskrig. Det betyder, at 

beslutninger i højere grad skal træffes selvstændigt inden for den danske stat, frem for at 

politikerne skal tilpasse sig beslutninger taget af stormagter uden for Danmark. Fortalerne 

argumenterer for, at kompetencen til at træffe beslutning om krig er inden for den danske 



42 
 

stats beslutningskompetence til forskel fra fortalernes nutidige konstruering af Anden 

Verdenskrig, hvilket følgende citat beskriver: 

 

”Det er, som Martin A. Hansen skrev i sin vurdering af Anden Verdenskrig, at 

skulke sig fra det egentlige, det er at lade andre tage ansvaret. Så er man, som han 

skrev, en flue. Vi vil ikke være fluer i flasken, vi vil tage vores ansvar, som hr. 

Niels Helveg Petersen også sagde i 1998, vi vil tage vores ansvar og føre en aktiv 

udenrigspolitik.” (Per Stig Møller (KF), 2. beh. 2003).  

 

Fortalerne kritiserer altså modstanderne for at føre en uansvarlig udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og kæder den uansvarlighed sammen med samarbejdspolitikken under 

anden verdenskrig. Ud fra en anden historisk periode, nærmere bestemt den kolde krig, 

kritiserer fortalerne socialdemokraterne for at være til nytte for fjenden, når de er 

modstandere af krigen mod Irak:  

  

”Hr. Frank Jensen og Socialdemokraterne ser desværre ud til at køre tilbage til 

Socialdemokratiets tidligere udenrigspolitiske linje fra den kolde krig, den tid, om 

hvilken Sovjetunionen nu har forklaret, at de dengang glædede sig over 

fredsbevægelsernes nyttige idioter - som man også kunne finde blandt 

Socialdemokrater - og Socialdemokraternes linje fra 1980'ernes fodnotepolitik. 

Det er dybt bekymrende” (Gudrun Laub (V), 2, beh. 2003). 

 

Den 11. september der netop har fundet sted mindre end to år før debatten bliver også 

inddraget som et argument for, at modstanderne har forpligtet sig til at støtte USA: ”Vi 

husker vist alle sammen, da den tidligere statsminister, hr. Poul Nyrup Rasmussen, efter 

den 11. september meget manende og fyndigt sagde til USA: Vi følger jer hele vejen!” 

(Jesper Langballe (DF), 1. beh. 2003). Beslutningen om en krig mod Irak bliver i 

fortalernes argumentation kædet sammen med et ansvarligt Danmark, der er i stand til at 

træffe en beslutning af stor udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning. De konstruerer en 

forestilling om, at samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig er et traume i dansk 

udenrigspolitik og at 80’ernes fodnotepolitik var en trussel mod Danmark og de vestlige 
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allieredes sikkerhed. Med afsæt i disse konstruktioner kan fortalerne argumentere for, at 

Danmark bør have en aktiv udenrigspolitik frem for passivt at tilpasse sig de store lande. 

Fortalernes argumentation for deltagelse i krigen kan desuden sættes i perspektiv ved at 

undersøge, hvorledes fortalere og modstandere iagttager suverænitet og hvordan de kæder 

suverænitet sammen med henholdsvis FN og USA. I det følgende citat argumenterer 

modstanderne for, hvordan en beslutning om krig truffet af enkelte lande er skadelig for 

de mellemstatslige organisationer og det europæiske samarbejde: 

 

”Det er ikke det samme som at sige, at man, når den nuværende præsident i USA 

træffer forkerte beslutninger, så bare skal klappe hælene sammen og sige javel, 

når konsekvensen af det, som den amerikanske præsident har gang i øjeblikket, er 

en opsplitning af hele verdenssamfundet (…) ikke bare FN, men også vores eget 

europæiske samarbejde i EU og også forholdet mellem Danmark og de nordiske 

lande.” (Frank Jensen (S), 1. beh. 2003). 

 

Modstanderne konstruerer deltagelse i Irak-krigen som ukritisk støtte til USA på 

bekostning af Danmarks selvstændige position og forholdet til internationale 

organisationer, EU-lande og de nordiske lande. I modstandernes argumentation bliver 

deltagelse i krigen mod Irak kædet sammen med uselvstændighed, hvorved de kæder 

Danmarks suverænitet sammen med uafhængighed af USA. Samtidig trækker 

modstanderne også en grænse for, hvilke beslutninger et land eller en række af lande kan 

træffe uden om FN’s Sikkerhedsråd:  

 

”Der er ikke truffet nogen afgørelse i Sikkerhedsrådet, heller ikke i mandags. 

Derfor er 1441 gældende, og derfor skulle Blix og våbeninspektørerne fortsætte. 

Men det er der altså nogle, der har forhindret dem i, og nu ved vi, hvem det er. 

Det er den amerikanske præsident, det er den danske statsminister, det er den 

spanske regeringschef og en række andre statsledere, der har besluttet, at nu skal 

der være krig og ikke fred.” (Frank Jensen (S), 1. beh. 2003). 
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Ud fra det ovenstående citat kan der argumenteres for, at modstanderne i 2003 iagttager 

en beslutning om krig mod Irak som en beslutning, der ikke kan træffes suverænt af 

Danmark eller af andre enkeltstående lande. En beslutning om krig mod Irak betragtes 

altså som værende uden for Danmarks beslutningskompetence. Deltagelsen i krig bliver 

iagttaget som en beslutning, der kun kan træffes i FN’s Sikkerhedsråd. Modstanderne 

iagttager den danske stats suverænitet til forskel fra FN, hvor beslutningskompetencen til 

en krig er uden for Danmarks suverænitetsgrænse og inden for FN’s 

beslutningskompetence. I ovenstående citat argumenteres der for suverænitet til forskel 

fra FN og verdenssamfundet. En international retsorden, der iagttages ud fra en historisk 

konstruktion af et verdenssamfund, der har opbygget FN og mellemstatslige 

organisationer, er begrundelsen for, at beslutningskompetencen iagttages som værende 

uden for enkelte stater og inden for FN. 

  

Der er en markant forskel mellem fortalere og modstanderes syn på Mellemøst-politikken 

i debatten, hvilket kan være antydningen af et brud eller en dislokation i regeringens 

muligheder for at træffe udenrigspolitiske beslutninger. For nærmere at bestemme om 

betydningen af suverænitet er dislokeret, vil det være relevant at se på, hvordan 

beslutninger om deltagelse i militære aktioner tidligere er blevet begrundet. I 1990 og 

1998 var forslag til beslutning om henholdsvis blokade og krig til forhandling i 

Folketinget, der i begge tilfælde vedtog beslutningerne med et bredt flertal. Nedenstående 

citat viser, hvordan beslutningen om deltagelse i en militæraktion tidligere var en 

beslutning truffet i bred international enighed i FN: 

      

”Af hensyn til nabolandenes fred og sikkerhed og af hensyn til FN's troværdighed 

har det været og er det fortsat afgørende, at man fastholder presset på Saddam 

Hussein. Det kræver internationalt sammenhold, og det kræver også, at Danmark 

bidrager til dette internationale sammenhold” (Jørgen Estrup (RV), 1. beh. 1998). 

 

I 1990 blev de nationale militære bidrag på givet på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds 

anmodning. I 1998 var det ikke efter anmodning af FN’s Sikkerhedsråd, men der var et 

bredt flertal i folketinget, da FN’s våbeninspektører havde tilkendegivet, at de ikke kunne 
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arbejde. I debatten blev det understreget, hvor bred en koalition af lande, inklusiv 

europæiske lande, der havde vedtaget at deltage i en eventuel militær aktion i 1998. 

I 2003 var det et historisk snævert flertal i folketinget, der vedtog beslutningen om krig 

mod Irak, mens mange FN medlemsstater var skeptiske. FN’s generalsekretær, Koffi 

Annan, advarede mod krigen og de fleste lande på det europæiske kontinent afslog, at der 

var begrundelse for at gå i krig. Alligevel valgte den danske regering og Dansk Folkeparti 

at træffe beslutning om deltagelse i krig. Denne beslutning viser, at der er sket et brud i 

forhold til, hvordan regeringen kan træffe beslutninger om krig og man kan derfor 

argumentere for, at regeringsmagten har udvidet sit råderum i forhold til beslutninger om 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er bemærkelsesværdigt, at fortalerne i 2003 i høj grad 

fremhæver en stats ret til at gå i krig ud fra en tolkning af FN’s resolutioner uden at have 

et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd eller FN’s generalsekretær. Suverænitetsbegrebet er i 

2003 blevet radikaliseret i den forstand, at det internationale samfund og FN’s direkte 

legitimering af krig har mindre betydning end den enkelte stats ret til at beslutte en krig 

med henvisning til en fortolkning af FN’s resolutioner. Der er med andre ord sket en 

forskydning i betydningen af suverænitetsbegrebet.  

Ud fra et overblik over debatterne i Folketinget om eventuel militær intervention i Irak i 

1990, 1998 og 2003 kan jeg påvise et brud eller en dislokation i suverænitetens 

betydning. Det historiske perspektiv viste ligeledes, at suverænitet emergerer forskelligt i 

historien og understøtter teorien om, at der er sket et brud i betydningen af suverænitet.  

I er forsøg på at yderligere at afklare fortalerne og modstandernes anknytning til 

suverænitet vil jeg i det følgende afsnit rekonstruere begrebet suverænitet ud fra den 

foreløbige analyse. 

8.3. Rekonstruktion af begrebet suverænitet 

En rekonstruktion med afsæt i analysen vil tjene til at klarlægge, hvordan fortalerne og 

modstanderne taler om suverænitet ud fra hver deres forståelse af begrebet. 

Modstanderne konstruerer suverænitet ud fra konstruktion af årsagen til etableringen af 

FN og FN’s suverænitetsbegreb iagttages af modstanderne som en forudsætning for 

opretholdelse af fred, sikkerhed og international retsorden.  
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Suverænitet er i fortalernes iagttagelse konstrueret ud fra en konstruktion af 

Danmarkshistorien under den Kolde Krig og især 2. Verdenskrig. Skammen over 

henholdsvis fodnotepolitikken og samarbejdspolitikken giver et afsæt til en ny udenrigs- 

og sikkerhedspolitisk linje med en ny konstruktion af begrebet suverænitet. En politik, 

hvor Danmark aktivt bruger sin suverænitet til at forsvare demokratiske værdier sammen 

med andre demokratiske stater herunder USA. 

Analysen og rekonstruktionerne viser, at fremkomsten af suverænitetsbegrebet for både 

fortalerne og modstanderne er kontingent, og begrebet derfor kunne være anderledes. 

Suverænitetsbegrebet konstruerer både fortalere og modstandere ud fra forestillinger om 

fortiden. I dette afsnit er det demonstreret, hvordan suverænitet rekonstrueres af fortalere 

og modstandere i folketingsdebatten og ud fra den ovenstående analyse kan vi nu se to 

ækvivalenskæder, der viser de to parters forskellige konstruktion af suverænitet i 

debatten. Fortalerne danner følgende kæde, der virker som en legitimering af deltagelse i 

Irak-krigen:  

Suverænitet – Danmark – demokratier – USA. 

Ud fra denne kæde forudsætter fortalerne samtidig, at når modstanderne ikke vil deltage i 

krigen er de en forhindring for Danmarks muligheder for at agere selvstændigt sammen 

med andre demokratiske stater og USA. Modstanderne danner denne kæde:  

Suverænitet – Danmark - FN – EU.  

Med denne kæde forudsætter modstanderne samtidig, at fortalerne forhindrer Danmarks 

muligheder for et konstruktivt samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitikken med 

især FN men også EU.  

8.4. Delkonklusion 

Som en sammenfatning på analysen og rekonstruktionen kan jeg argumentere for, at 

begrebet suverænitet iagttages ud fra forskellige historiske konstruktioner. 

Modstandernes konstruktion understreger FN som en central organisation for fred og 

stabilitet i verdenen, mens fortalernes konstruktion argumenterer for enkelte staters aktive 

sikkerheds- og udenrigspolitik som forudsætning for fred og stabilitet. Begrebet har 
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dermed to vidt forskellige betydninger alt efter, hvilken konstruktion begrebet har afsæt i 

og hvordan begrebet bliver kædet sammen med andre begreber og historiske 

konstruktioner. Dermed kan vi nu se, at suverænitetsbegrebet er et kontingent begreb.   

Endvidere viser diskursanalysen af suverænitet, at forståelsen af suverænitet er en 

afgørende forudsætning for legitimering af krig og at mulighederne for at legitimere 

deltagelse i krig bygger på en underliggende forståelse af suverænitet. Eftersom begrebet 

suverænitet er radikaliseret, idet interne anliggender i stigende grad vedrører eksterne 

stater kan jeg argumentere for, at mulighederne for at legitimere deltagelse i krig er blevet 

udvidet i 2003 til forskel fra 1990 og 1998.   

9.0. Diskursanalyse af den humanitære diskurs 

I folketingsdebatten bliver der fokuseret en del på mennesket. Både som en abstraktion 

og konkret fx i politikernes iagttagelse af den irakiske befolkning, de danske soldater og 

Saddam Hussein. Diskussionen kommer i høj grad til at handle om mennesket og 

menneskerettighederne og hvad der er humant og derfor har jeg valgt at kalde diskursen 

for den humanitære diskurs. Fælles for både fortalere og modstandere er respekten for 

menneskeliv og erkendelsen af, at krig og menneskelig lidelse ikke er godt. Dette er ikke 

overraskende, men det er interessant i denne sammenhæng, fordi debatten netop handler 

om vedtagelsen af en beslutning om en krig og fordi en del af baggrunden for denne 

beslutning er den lidelse som irakere bliver udsat for af det irakiske regime. Jeg vil nu 

analysere, hvordan de to parter iagttager mennesket og menneskerettighederne og 

hvordan det bliver en del af deres argumentation for og imod deltagelse i krigen. I denne 

analyse vil jeg først og fremmest fokusere på fortalerne, da det humanitære aspekt netop 

er centralt i deres argumentation for krigen. Det er et paradoks at gå i krig for mennesker, 

når en krig samtidig vil føre til tab af menneskeliv.    

9.1. Iagttagelsen af mennesket 

I debatten kan vi se, at modstandere og fortalere diskuterer, hvilke konsekvenser og 

menneskelige ofre og lidelser en krig eller fravalget af denne vil føre til og dermed bliver 

beskyttelsen af menneskeliv helt central i argumentationen for og imod krigen. I det 

forrige afsnit blev det tydeligt, at betydningen af suverænitet er dislokeret i 2003 i den 

forstand, at traditionel territoriel suverænitet, hvor det der finder sted inden for et lands 
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territorielle grænser er et internt anliggende ikke længere bliver betragtet som et internt 

anliggende, hvis befolkningen bliver krænket i det pågældende land. Det er blevet 

antydet, at suverænitetsdiskursen er forandret og at suverænitetsbegrebet er radikaliseret 

og det er denne problematik som dette afsnit vil følge op på. 

9.3. I krig for mennesket 

Jens Rohde og fortalerne udtaler flere steder, at ”… Ingen mennesker kan være 

tilhængere af krig.” (Jens Rohde (V), 1. beh. 2003) og modstanderne taler også flere 

steder i debatten om de menneskelige omkostninger ved den forestående krig og taler om 

”meget, meget store menneskelige tab og lidelser” (Frank Jensen (S), 1. beh. 2003). Så 

både fortalerne og modstanderne tager afstand fra krig og anerkender, at ”ingen 

mennesker” som udgangspunkt ønsker at gå i krig: 

 

”Fru Inger Støjberg siger, fuldstændig dybtfølt tror jeg, at hun ikke ønsker en krig. 

Det er der jo ingen mennesker der gør, så jeg siger ikke, at Venstre og De 

Konservative har truffet deres beslutning, fordi de er vilde efter at komme i krig. 

Det er der ingen mennesker der er”. (Frank Jensen (S), 1. beh. 2003)  

 

Politikerne er alle enige om, at de humanitære konsekvenser af en krig er problematiske 

og man kan derfor argumentere for, at beskyttelsen af mennesker har en hegemonisk 

status i debatten. Fortalerne giver til gengæld udtryk for forundring over, at modstanderne 

ikke er villige til at kæmpe for menneskerettighederne ved deltagelse i en krig mod Irak 

og Peter Skaarup stiller spørgsmålstegn ved modstandernes politiske dagsorden i forhold 

til beskyttelse af menneskerettighederne: 

”Det burde vel egentlig være et venstrefløjsønske, at den slags diktatorer 

rundtomkring i verden blev demonteret og blev sat fra magten. Folk, der rask væk 

bryder menneskerettigheder hver eneste dag, burde det egentlig ikke være noget, 

venstrefløjen aktiverede sig selv i?” (Peter Skaarup (DF), 1. beh. 2003) 

Fortalerne argumenterer for, at passivitet ikke er en mulighed i forhold til beskyttelsen af 

menneskerettighederne og taler om skyld i forhold til ikke at ville deltage i krigen mod 



49 
 

Irak. Inger Støjbjerg kritiserer, at når socialdemokraterne ikke gå ind for krigen så begår 

Socialdemokratiet et svigt:   

”Jeg vil ikke gøre mig skyldig i at træde et skridt tilbage og bare se på, at en 

diktator groft undertrykker demokrati og menneskerettigheder. (…) Så giv os dog 

et bud på et reelt alternativ frem for at stå her og bortforklare Socialdemokratiets 

store, store svigt”. (Inger Støjbjerg (V), 1. beh. 2003) 

For Jens Rohde bliver debatten også et spørgsmål om modsætningen mellem at handle og 

gøre en forskel for menneskerettighederne på den ene side og på den anden side at være 

passiv og ikke kæmpe for menneskerettighederne. Modstanderne og her konkret SF 

bliver kritiseret for at ikke at ville handle og kun være tilhænger af 

menneskerettighederne i sin retorik:   

”Der er ingen handling bag SF's mange smukke ord om universelle 

menneskerettigheder, og der har aldrig været det”. (Jens Rohde (V), 1. beh. 2003)   

Fortalerne mener, at det handler om at ”påtage sig ansvaret” (Jens Hald Madsen (V), 1. 

beh. 2003) Modstanderne mener derimod, at der stadig er andre muligheder end at gå i 

krig mod Irak, men er samtidig enig med fortalernes ræsonnement om, at det kan være 

nødvendigt at intervenere for at redde menneskeliv også selvom det ikke er godkendt af 

FN’s Sikkerhedsråd. Som et svar til fortalerne på spørgsmålet om, hvorfor det var muligt 

at intervenere i Kosovo uden om FN’s Sikkerhedsråd, argumenterer Niels Helveg 

Pedersen for, at den etniske udrensning i Kosovo er et eksempel på en situation, hvor det 

var nødvendigt at gribe ind for at afværge en humanitær katastrofe: 

”Hvis man havde ladet stå til der, så ville flygtningelejrene hurtigt  være blevet et 

fait accompli, og så havde vi levet med flygtningelejre i dag. Der  var ikke andre 

muligheder. Vi havde at gøre med en katastrofe under udvikling,  og skulle der 

gribes ind, skulle det være meget hurtigt”. (Niels Helveg Pedersen  (RV), 1. beh. 

2003) 
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I det nedenstående citat ser vi, hvordan fortalerne argumenterer for nødvendigheden af 

krigen for at undgå massemord og hvordan de argumenterer på vegne af menneskets ret. 

Menneskerettighederne bliver i denne sammenhæng sat i forhold til det som fortalerne 

kalder for ”juristeri”, der er fortalernes ord for diskussionen om, hvorvidt der er et 

folkeretligt grundlag for at gå i krig med Irak:    

”Det, jeg sagde, var: Er man for den frie, demokratiske verdens bekæmpelse af 

terrorisme, krænkelse af menneskerettigheder, massemord m.v., eller vil man i sin 

passivitet på grund af noget juristeri, på grund af at man ikke lige har støtte, gå 

diktatorens ærinde?” (Pia Christmas-Møller (KF), 1. beh. 2003)   

Her går diskussionen igen ind i suverænitetsdiskursen, da det folkeretlige grundlag 

handler om reguleringen af landes suverænitet i den forstand at det folkeretlige grundlag 

regulerer, hvornår der er grundlag for intervention gennem en militær aktion eller en krig 

og dermed krænke et lands suverænitet. Her bliver menneskets ret og irakerne altså sat i 

forhold til suverænitet og det folkeretlige, juridiske grundlag og fortalerne vurderer, at 

menneskets ret har forrang. Dermed bliver suverænitetsdiskursen dislokeret og dens 

centrum bliver forrykket af den humanitære diskurs. Dette fører til, at 

suverænitetsbegrebet bliver radikaliseret i den forstand, at reguleringen mellem stater, der 

før blev afgjort ud fra folkeretligt og juridisk grundlag nu kan blive afgjort ud fra et 

universelt begreb. En stat kan således legitimere en krig mod en anden stat med det 

argument, at beskyttelsen af almengyldige menneskerettigheder er en forpligtelse for 

verdenssamfundet, mens det folkeretlige og juridiske grundlag i forhold er af mindre 

betydning.  

Ud fra analysen kan vi nu se fortalernes ækvivalenskæde, der fastsætter deres identitet19

Fortalerne danner ækvivalenskæden: humanitær krig - human – moral – ansvar – pligt  

. 

Ud fra kæden bliver der også udpeget en negativ andethed, der truer den identitet, som 

ækvivalenskæden danner.  

                                                 
19 Som nævnt vil denne analyse først og fremmest fokuserer på fortalerne og derfor er modstandernes 
ækvivalenskæde udeladt. 
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Ud fra denne ækvivalenskæde tilskriver fortalerne samtidig modstanderne en identitet 

som inhumane, umoralsk, uansvarlig, der forsømmer den moralske pligt til at hjælpe 

mennesker i nød. Denne identitet er den truende andethed for fortalerne, da den truer 

Irak-krigen som et humant projekt. I en eksklusion af identiteten bliver fortalerne 

bekræftet i, at Irak-krigen er et humant projekt i dannelsen af den inhumane modpart, der 

er imod krigen.  

9.4. Delkonklusion 

I denne analyse så jeg især på fortalernes argumentation for krigen ud fra et humanitært 

perspektiv. Dette er særlig interessant, fordi argumentationen for krigen i et humanitært 

perspektiv er i forlængelse af den juridiske diskussion om suverænitetsaspektet i det 

forrige afsnit. Analysen viser, at det humanitære argument kan træde i stedet for de 

juridiske argumenter, der handler om de folkeretlige regler og love for 

suverænitetskrænkelse. Den menneskelige lidelse blandt andre irakerne var et argument 

som fortalerne tillagde mere vægt end folkeretlig jura og diskussionen om krænkelse af 

Iraks suverænitet. Modsat mente modstanderne, at den humanitære trussel skal være mere 

akut for, at forudsætningerne for en humanitær intervention er opfyldt. Alle politikere var 

dog enige om, at den menneskelige lidelse som en krig indebærer, er forfærdelig, hvilket 

viser, at den humanitære diskurs har en hegemonisk status. 

Analysen viser, at det at redde mennesker fra en undertrykkende stat bliver set som en 

moralsk pligt, som de vestlige lande har et ansvar for og at dette var et af de centrale 

argumenter i fortalernes argumentation for Irak-krigen.  

Sammenfattende kan jeg konkludere, at en af de afgørende årsager til 

suverænitetsbegrebet radikalisering er, at den humanitære diskurs om intervention af 

humanitære årsager er blevet styrket og hegemoniserer debatten til fordel for 

legitimeringen af krig.        

 

Kapitel 5: Antagonisme-analysen 
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10.0. Antagonisme-analyse af Folketinget 

I dette afsnit vil jeg følge op på det demokratiske aspekt af debatten og undersøge, 

hvordan de to sider opfatter hinanden, når de skal rekonstruere, hvordan de oplever 

debatten i 2003. Afsnittet skal også undersøge, hvordan fortalere og modstandere danner 

fællesskaber i international sammenhæng og i national sammenhæng i Folketinget. 

Endvidere vil afsnittet også undersøge, hvordan fællesskaberne afgrænser sig fra andre 

fællesskaber og hvilke fællesskaber de iagttager som venner, modstandere og fjender. 

Skellet mellem venner, modstandere og fjender vil blive analyseret med udgangspunkt i 

Chantal Mouffes teori om fredelig forskel, agonisme og antagonisme. Teorien skelner 

mellem fredelige relationer, hvor der en uenighed der ikke er vedholdende, 

modstanderrelationer, hvor der er en vedholdende uenighed men enighed om 

spillereglerne og et fælles fundament og til sidst fjenderelationer, hvor der er uenighed 

uden enighed om spillereglerne og uden et fælles fundament.     

10.1. Fra enighed til antagonisme 

En af de faktorer, der medvirker til at skærpe uenigheden om beslutning i deltagelse i 

Irak-krigen skal findes i relationen mellem tre aktører med de to tidligere 

udenrigsministre, Mogens Lykketoft og Niels Helveg Pedersen, på den ene side og den 

daværende og nuværende udenrigsminister Per Stig Møller. De tre har alle en forventning 

om, at de er enige om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske linje i forhold til Irak i en 

ubestemt periode op til beslutningen om deltagelse i Irak-krigen og har haft møder op til 

beslutningen. I forhold til denne enighed henviser Niels Helveg Pedersen til 

fælleserklæringen om våbeninspektørernes tilstedeværelse i Irak, der er vedtaget på 

udenrigsministermødet af blandt andre Per Stig Møller. Fælleserklæringen omtaler Niels 

Helveg Pedersen som ”den gode aftale” (NHP 7. minut) og for modstanderne er det et 

chok, da Anders Fogh Rasmussen og 7 andre regeringsledere fremsætter en 

støtteerklæring, der tager afstand fra fælleserklæringen og viser støtte til USA og til en 

militær aktion med det formål at afvæbne Saddam Hussein20

                                                 
20 De syv øvrige regeringsleder er José María Aznar, Spanien, José Manuel Durão Barroso, Portugal, Silvio 
Berlusconi, Italien, Tony Blair, Storbritannien, Václav Havel, Den tjekkiske Republik, Peter Medgyessy, 
Ungarn, Leszek Miller, Polen. 

. Modstanderne opfatter det 

som om, at ”flertallet i Folketinget ikke har spillet med åbne kort” (HKN 10. Minut) og 
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Niels Helveg Pedersen mener, at Per Stig Møller ”bøjede sig for Fogh” og kritiserer Per 

Stig Møller for, at ”Det han havde sagt til os var ikke rigtigt og var ikke regeringens 

politik” (NHP 14. Minut). Peter Skaarup forklarer denne episode med, at ”Per Stig rykker 

sig og det gør de andre to ikke [Mogens Lykketoft og Niels Helveg Pedersen].” (PS 27. 

Minut).  

Udgangspunktet for de tre er altså, at de er enige og har en fælles opfattelse af, hvordan 

Danmark bør forholde sig til Irak, men da Per Stig Møller ”rykker sig” bliver enigheden 

til en antagonistisk forskel, fordi de to tidligere udenrigsministre og modstanderne mener, 

at Per Stig Møller har brudt med det fælles fundament, der var mellem Per Stig Møller, 

Mogens Lykketoft og Niels Helveg Pedersen. 

Hvordan beslutningen bliver truffet er også et element, der bliver diskuteret voldsomt i 

debatten og det bliver også et gennemgående element i interviewene om, hvordan 

politikerne ser tilbage på debatten. Modstanderne mener generelt ikke, at der var et 

formelt problem med beslutningen. Niels Helveg Pedersen karakteriserer beslutningen 

som ”… fair, men uklog. Den opfylder alle de formelle krav”. Modstanderne mener dog, 

at det er problematisk, at koalitionens leder og Danmarks allierede i krigen, den 

amerikanske præsident George Bush, er for enerådige i deres udenrigs- og 

sikkerhedspolitik. Holger K. Nielsen kritiserer George Bush for at ”holde FN for nar” og 

omtaler Anders Fogh Rasmussens ”aktivistiske udenrigspolitik og værdikamp” og Irak-

krigen som ”Foghs kronjuvel” (HKN 17. Minut). Modstanderne argumenterer for, at 

Danmarks deltagelse i krigen er problematisk, fordi den er truffet af et snævert flertal og 

fordi den i sidste ende er truffet af en regering, der har bøjet sig for Anders Fogh 

Rasmussen. Beslutningen om krigen er ifølge modstanderne ”alene truffet af 

statsministeren”, der ”havde styrken til at mase det igennem” (NHP 3. og 12. minut). I 

denne sammenhæng er det som modstanderne opfatter som enerådighed fra såvel USA’s 

som Anders Fogh Rasmussens side altså en årsag til en forstærket uenighed, fordi 

beslutningen opfattes som enerådig og truffet gennem pres. Selve beslutningen 

karakteriserer modstanderne som ”den tåbeligste beslutning i dansk udenrigspolitik” 

(NHP 1. minut) og derudover bliver fortalernes holdning karakteriseret som ”stupid, 

afstumpet og med manglende kritisk sans” (ML2 12. Minut). Niels Helveg Pedersen har 

en formodning om, at beslutningen er truffet på grund af et særligt forhold mellem 
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Anders Fogh Rasmussen og Tony Blair. Han mener, at den bliver truffet, da Anders Fogh 

Rasmussen skriver under på støtteerklæringen til USA og George Bush og mener, at 

grunden til at Anders Fogh Rasmussen skriver under ”skyldes Foghs beundring for Blair” 

(31. minut NHP). Her bliver Anders Fogh Rasmussens støtte til USA altså kædet sammen 

med en Anders Fogh Rasmussens personlig relation til Tony Blair og støtten bliver 

dermed tilskrevet et personligt motiv. Samtidig mener modstanderne ikke, at fortalerne i 

virkeligheden argumenterer for deres sande overbevisning under debatten og at fortalerne 

bagved retorikken i virkeligheden har et mere nuanceret syn på Irak-krigen. Mogens 

Lykketoft mener, ”at ikke alle [de borgerlige] var så firkantede som de gav udtryk for i 

debatten” (ML2 13. minut) og Niels Helveg Pedersen mener, at ” fortalerne blot var 

kedsommelige advokater for et synspunkt de var påtvunget” (NHP 3. minut).  På den ene 

side iagttager modstanderne altså beslutningen som en enerådig beslutning truffet af alene 

af statsministeren og på den anden side mener de, at fortalerne reelt var tvunget til at 

argumentere for et tåbeligt standpunkt. Det at beslutningen bliver set som et led i Foghs 

personlige projekt ud fra personlige motiver bliver iagttaget som forargeligt af 

modstanderne.  

I forhold til den formelle del af beslutningen i Folketinget er forskellen for modstanderne 

generelt agonistisk, da de anerkender, at beslutningen er truffet i overensstemmelse med 

Folketingets regler, men samtidig er der en antagonistisk forskel. Modstanderne 

kritiserer, hvordan beslutningen er truffet, da de mener, at den ikke bare er truffet af et 

snævert flertal, men ene og alene af Anders Fogh Rasmussen. Den enighed som 

modstanderne mener, der er i Folketinget, i de nordiske lande og i EU-landene bliver 

splittet efter et forløb, som modstanderne opfatter som mistænkeligt, fordi de iagttager 

beslutningen som presset igennem uden en ordentlig diskussion. Modstanderne 

anerkender ikke fundamentet for beslutningen, når de iagttager beslutningen som en 

beslutning, fortalerne har truffet under tvang. Der er også en forargelse over, at 

beslutningen om deltagelse i krigen, fordi den delvist bliver iagttaget som Anders Fogh 

Rasmussens personlige projekt. Dermed er der et antagonistisk niveau i modstandernes 

relation til fortalerne, da de ikke anerkender fundamentet for beslutningen og da de finder 

det forargeligt, at beslutningen delvist er truffet på baggrund af personlige motiver.  
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 Fortalerne mener i debatten, at det er modstanderne der svigter og ikke vil tage ansvar 

for at opretholde den internationale retsorden og afvæbne Saddam Hussein. Da Peter 

Skaarup i interviewet bliver spurgt om han ville have foretrukket, at beslutningen blev 

truffet med et bredt flertal svarer han, at ”det havde været godt, hvis det kunne lade sig 

gøre” og forklarer, at grunden til, at det ikke er muligt er, at Socialdemokraterne på 

daværende tidspunkt ikke ”har vænnet sig til at være i opposition” (PS 8. minut). Ifølge 

Peter Skaarup handler modstandernes modvilje mod Irak-krigen altså blandt andet om, at 

modstanderpartierne er i opposition til regeringen og at ”de forsøgte at bruge 

sikkerhedspolitikken som en mulighed til at skabe flertal mod regeringen eller endda 

vælte statsministeren” (PS 7. minut). Peter Skaarup trækker en parallel til 

fodnotepolitikken under den kolde krig og argumenterer for, at sikkerhedspolitiske 

uoverensstemmelser mellem en borgerlig regering og Socialdemokraterne generelt er 

forårsaget af, hvordan Socialdemokraterne agerer som oppositionsparti: ”Har du hørt om 

de 23 fodnoter i forhold til Nato? Det var pinligt. Og et resultat af at Socialdemokraterne 

var i opposition” (PS 9. Minut). Helt overordnet mener Peter Skaarup, at både regeringen 

og Dansk Folkeparti på det tidspunkt iagttager Socialdemokraterne som ”utilregnelige” 

(PS 9. Minut). Peter Skaarup mener, at det der er forandret i 2003 er, at der er lande i 

Europa og så en opposition i Danmark, der ikke vil støtte op om USA og det er et tema, 

som Peter Skaarup mener, er blevet undertrykt i debatten, fordi Socialdemokraterne ”ikke 

vil diskutere den dobbeltmoral den har [i forhold til USA].” (PS 16. Minut). Peter 

Skaarup mener, at de europæiske lande og Danmark har en interesse i at støtte USA, der 

er Europas største allierede og ”hvis de [amerikanerne] vurderer, at der er et problem, der 

truer verdensfreden (…), så må vi nødvendigvis støtte op og sige ja.” (PS 14. Minut). Når 

fortalerne ser tilbage på debatten er det altså et problem, at modstanderne ikke længere 

støtter USA og dermed er parat til at svigte Danmarks største allierede. Dette er ikke 

mindre problematisk ifølge fortalerne, fordi modstanden mod Irak-krigen også er 

motiveret af et ønske om at vælte regeringen og dermed bliver modstandernes og især 

Socialdemokraternes udenrigs- og sikkerhedspolitik iagttaget som styret af partitaktiske 

hensyn, hvor kampen om regeringsmagten bliver vigtigere end at føre en ansvarlig 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dette fører til, at fortalerne opfatter modstanderne som 



56 
 

umoralske og at det fundament, som de argumenter imod krigen fra bliver iagttaget som 

uacceptabelt og relationen mellem fortalere og modstandere er dermed antagonistisk. 

 

10.2. Fogh-regeringen og Dansk Folkeparti 

Et andet interessant aspekt, der bliver undersøgt i interviewene er dragningen af grænser i 

de politiske fællesskaber. Fortalerne kæder i internationalt perspektiv modstanderne 

sammen med landene Frankrig og Belgien og iagttager modstanderne som afkoblet fra 

USA. Modsat kæder modstanderne fortalerne sammen med en ensidig støtte til USA og 

ukritiske i forhold til George Bush. I forlængelse af støtten til George Bush bliver 

fortalerne iagttaget som medvirkende til at splitte Europa og den Europæiske Union. 

Fortalerne søger svar og løsninger i forhold til det konkrete problem med terror mod 

vestlige lande og til spørgsmålet om hvad der er de væsentligste udfordringer i dansk 

udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret fra Peter Skaarup at:  

 

”Terrorismen spiller en stor rolle. Det er vores hovedfjende. Ligesom under den 

kolde krig, da man udpegede Warszawa pagten som hovedfjenden, der truede 

vores sikkerhed og selvstændighed.  Under anden verdenskrig var det nazisterne 

og nu er det altså terroristerne og islamisterne, som er dem der står bag terroren i 

nyere tid” (PS 12. minut) 

 

For regeringen og Dansk Folkeparti er USA og koalitionen af de villige et effektivt 

alternativ til FN og de europæiske lande, der ikke vil støtte USA og Bush i krigen mod 

Irak. For modstanderne er der også fokus på andre udfordringer og Mogens Lykketoft 

fastslår, at ”Kampen mod terror ikke er den væsentligste udfordring” (ML2 4. minut). 

Modstanderne ser en række andre udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemer og peger på 

andre løsninger i fællesskab med flere og andre samarbejdspartnere end USA med fokus 

på FN, EU og europæisk samarbejde.  

I forhold til den nationale grænsedragning af politiske fællesskaber er det interessant at se 

på regeringen og Dansk Folkeparti. Anders Fogh Rasmussen er i sin første valgperiode 

og bliver af Niels Helveg Pedersen karakteriseret som en meget dominerende leder af 
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regeringen: ”På det tidspunkt havde Fogh en umådelig stærk position i regeringen. Fogh 

bestemmer det hele” (NHP 18. minut). Internt i regeringen er der ifølge Niels Helveg 

Pedersen også en positioneringskamp, hvor ”… ingen i det Konservative Folkeparti ville 

være til venstre for statsministeren” (NHP 19. Minut) og derfor er der også støtte til 

deltagelse i krigen i det Konservative Folkeparti.  

For Dansk Folkeparti er situationen den, at de på samme tid er oppositionsparti og 

støtteparti for regeringen og har dannet parlamentarisk grundlag for regeringen siden 18. 

november 2001. Det nye for Dansk Folkeparti er, at de nu vil have afgørende indflydelse 

på regeringens mulighed for at realisere sin udenrigs- og sikkerhedspolitik, da alle de 

andre oppositionspartier er modstandere af Irak-krigen. For Dansk Folkeparti bliver 

beslutningen en milepæl og de oplever beslutningen om deltagelse som en tydeliggørelse 

af Dansk Folkepartis betydning i dansk politik: ”Der blev man for første gang klar over, 

at Dansk Folkeparti var en ny spiller og at vi havde stor indflydelse også på 

sikkerhedspolitikken” (PS 24. minut). I Folketinget bliver der gennem beslutningen om 

deltagelse i Irak-krigen med et snævert flertal bestående af regeringen og Dansk 

Folkeparti dannet et stærkt og entydigt fællesskab, hvis dagsorden er at støtte USA i 

udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer som terror, islamisme og andre trusler mod 

den vestlige verden.  

Modsat forholder det sig med fællesskabet mellem modstanderne, hvor det især bliver 

opfattet som overraskende, at Socialdemokraterne ikke vil støtte USA: ”...Det var noget 

nyt med Socialdemokraterne, mens det var mere forventeligt af SF, de Radikale Venstre 

og Enhedslisten” (PS 16. Minut). Det viser sig, at det fællesskab der bliver dannet mellem 

modstanderpartierne er mindre entydigt end fortalernes fællesskab. Fra den 2. december 

2003 til den 2. februar 2006 gav Socialdemokraterne og det Radikale Venstre mandat til 

at fortsætte det danske bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak, mens SF og 

Enhedslisten fortsat var modstandere af enhver form for deltagelse i Irak-krigen: ”Vi var 

med til at give mandater til sikringsstyrkerne. Det mener jeg var en fejl fra vores side og 

det skulle vi ikke have gjort.” (ML1 5. Minut). På et punkt er der dog en særlig 

interessant enighed mellem modstanderne. De har besluttet, at ”hvis det er os, der har 

regeringsmagten efter næste valg, vil vi stille forslag om, at der skal være 120 mandater 

bag en angrebskrig” (ML2 7. minut). Både Socialistisk Folkeparti, det Radikale Venstre 
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og Socialdemokraterne står bag dette forslag. Forslaget vil blive diskuteret nærmere i 

afsnit 11.  

Interviewene viser, at fortalernes fællesskab var langt stærkere end modstandernes 

fællesskab og at dele af modstanderne (S og RV) skiftede fra overhovedet ikke at ville 

anerkende deltagelse i Irak-krigen til at støtte sikringsstyrker i Irak for så senere at trække 

sig fra at støtte sikringsstyrkerne. Socialdemokraterne og det Radikale Venstre har med 

andre ord først forholdt sig antagonistisk til Irak-krigen uden at ville anerkende 

grundlaget for krigen dernæst forholdt sig agonistisk, hvor de har anerkendt den fælles 

interesse i at støtte op om de danske soldater, der er udsendt til Irak for til sidst at afvise 

den fælles interesse med regeringen og Dansk Folkeparti. Umiddelbart kan det virke som 

et ulogisk og ubeslutsomt forløb, men en forklaring kan være at selvom fortalere og 

modstandere udgør to forskellige fællesskaber, så opererer de ikke desto mindre indenfor 

det samme felt og indenfor et overordnet politisk fællesskab i form af Folketinget. 

Socialdemokraterne og det Radikale Venstre vil fortsat have en interesse i de danske 

soldater til trods for, at begge partier konsekvent er modstandere af krigen, da den bliver 

besluttet. Og som folketingspartier er det ikke overraskende, at de to partier forsøger at få 

indflydelse på Folketingets politik, da det er det overordnede politiske fællesskab 

Socialdemokraterne og det Radikale Venstre indgår i. Spørgsmålet om hvordan forskellen 

mellem fortalerne og Socialdemokraterne og det Radikale Venstre gik fra at være 

antagonistisk til at være agonistisk og nærme sig det antagonistiske igen kan også 

forklares teoretisk, da en antagonistisk relation ifølge Mouffe ikke er en konstitutiv 

nødvendighed, men altid er en åben mulighed21

Det er også interessant at se nærmere på, hvad der er den truende andethed for 

henholdsvis fortalerne og modstanderne. Blandt modstanderne er der enighed om, at de 

væsentligste udfordringer i verden er: ”global ulighed, klimaforandringer og 

ressourcemangel” (HKN 14. minut), mens fortalerne iagttager terrorisme og islamisme 

som væsentlige udfordringer. I Peter Skaarups svar på, hvad der er de væsentligste og 

aktuelle udfordringer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver der således kun 

nævnt terrorisme og islamisme. Modstanderne ser ikke terrorisme som den væsentligste 

.    

                                                 
21 Mouffe 2005: side 16: To acknowledge the dimension of the political as the ever present possibility of 
antagonism requires coming to terms with the lack of a final ground and the undecidability which pervades every order. 
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udfordring og taler om ”kampen mod terror”, mens fortalerne omtaler terrorisme som ”en 

hovedfjende”.  

Det er interessant at gå dybere ind i de beskyldninger om motiverne bag at være 

henholdsvis fortaler for og modstander af Irak-krigen. Det kan være, at modstanderne 

tager fejl, når de mener, at fortalerne er tvunget til at argumentere for det synspunkt, at 

deltagelse i Irak-krigen er den rette beslutning. Det kan også være, at fortalerne tager fejl, 

når de mener, at modstanderne vægter partitaktiske hensyn i forhold til at føre en 

ansvarlig udenrigs- og sikkerhedspolitik. I så fald betyder det, at fortalerne rent faktisk 

mener, at deltagelse i krigen er den rette løsning, mens modstanderne rent faktisk mener, 

at Irak-krigen er den forkerte løsning. Uanset hvad svarene er på de to siders 

mistænkeliggørelse af hinanden, så rejser de forskellige typer af demokratiske problemer 

i kommunikationen om deltagelse i Irak-krigen. I det tilfælde, at fortalerne argumenterer 

under tvang fra partiernes ledelse er det et problem, fordi der dermed ikke har været en 

ordentlig intern debat om beslutningen i fortalerpartierne. I det tilfælde, at modstanderne 

argumenterer imod beslutningen med en dagsorden om at vælte regeringen uden hensyn 

til fundamentet i debatten er det et problem, fordi det dermed er relationen til fortalerne, 

der afgør modstanderpartiernes politik frem for den politiske substans. Her inden for dette 

speciales problematik er det den gensidige mistænkeliggørelse, der, uanset sin 

berettigelse, er det mest interessante problem, fordi den underminerer det fundament, som 

parterne diskuterer ud fra. Og netop dette fundament er afgørende for at den politiske 

kommunikation er demokratisk ud fra Chantal Mouffes syn på demokrati. For at 

kommunikationen kan være demokratisk skal den ifølge Mouffe blive transformeret fra at 

være antagonistisk til at være agonistisk således at to parter har et fundament de er enige 

om og kan føre en konstruktiv dialog ud fra. Stærk antagonisme og et entydigt 

trusselsbillede styrker fortalernes fællesskab, mens et mere diffust trusselsbillede uden en 

veldefineret fjenderelation giver et mindre stærkt fællesskab. 

Ud fra en vurdering af fortalere og modstandere som politiske fællesskaber er det nu 

muligt at konkludere, at fortalernes fællesskab er et mere homogent og entydigt 

sedimenteret fællesskab, mens modstandernes fællesskab er dannet i opposition til det 

som modstanderne opfatter som en forkert beslutning og i opposition til Folketingets 
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flertal, hvilket betyder, at modstandernes fællesskab ikke er et entydigt sedimenteret 

fællesskab.   

10.3. Et enigt Folketing 

Debatten er som det er vist ovenfor præget af en stærk uenighed mellem fortalere og 

modstandere, men der er også temaer i debatten, der ikke er uenighed om og hvor der er 

bred støtte til beslutninger, som Folketinget vil træffe i forlængelse af krigen mod Irak. Et 

af de temaer er behovet for humanitær hjælp efter at krigen er vundet og nødvendigheden 

i at beskytte mennesker og håndhæve menneskerettighederne på globalt plan. Holger K. 

Nielsen nævner ”kampen for menneskerettighederne” som det første i sin vurdering af, 

hvad der er de væsentligste udfordringer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og det er 

også et gennemgående tema i debatten. Enighed i Folketinget om en fælles dagsorden er 

ligeså interessant som uenigheden om deltagelse i krigen, fordi det viser, at der på dette 

område er opnået en konsensus og at en bestemt diskurs er blevet den dominerende i 

Folketinget. Spørgsmålet er dernæst, hvordan Folketinget legitimerer, at 

menneskerettigheder kan blive sat over en stats territorielle suverænitet? Dette spørgsmål 

vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 13 om Schmitt og suverænitet.  

En anden enighed, der også er interessant er enigheden internt i partierne. Samtlige 

partier er enige om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske linje, der er i de respektive 

partier i 2003 og til spørgsmålet om alle fulgte partilinjen er svaret ”ja.” fra de partier, der 

medvirker i mine interviews. I de tilfælde hvor der eventuelt er en vis uenighed, bliver det 

fremhævet, at ”ingen tog særstandpunkt” (ML1 4. minut). Det er sjældent at 

folketingsmedlemmer tager særstandpunkt i forhold til de beslutningsforslag, der er til 

afstemning i Folketinget. Alligevel er denne interne enighed i partierne interessant, fordi 

den understreger, at konflikten i Folketinget deler sig i to blokke. Jens Rohde og Venstre 

ville først gerne medvirke og så ville ingen under nogen omstændigheder medvirke og 

dette kan også tyde på, at der i partierne er en forsigtighed i forhold til at debattere 

bestemte spørgsmål. Da Jens Rohde forsøger at begynde en debat om, hvordan 

regeringen har præsenteret argumenterne for Irak-krigen tager Venstres partiledelse 

afstand fra det og kort efter beslutter Jens Rohde ikke at ville udtale sig om Irak-krigen 

fremover, hvilket også var begrundelsen for, at han alligevel ikke medvirker i et interview 
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i dette speciale. Der er heller ingen fra de Konservative, der har været interesserede i at 

medvirke i et interview. Modviljen mod helt generelt at kommentere på deltagelsen i 

Irak-krigen og konkret at medvirke i interviews om deltagelse i Irak-krigen fra 

regeringspartierne viser, at der i dag er et problem i forhold til at debattere denne vigtige 

beslutning i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik22

10.4. Delkonklusion 

. Problemet er at hele diskussionen om 

deltagelse i Irak-krigen har været på debatteret ud fra en moralsk logik, hvor begge sider 

har moraliseret debatten med det resultat, at modpartens argumenter fremstår som 

illegitime. Med dette udgangspunkt bliver en konstruktiv og åben debat vanskelig.  

Antagonisme-analysen viser, at modstanderne ikke anerkender det fundament 

beslutningen er truffet ud fra, da de mener, at fortalerne reelt træffer beslutningen i 

modstrid med deres egen overbevisning og under tvang fra Anders Fogh Rasmussen. 

Ligeledes anerkender fortalerne ikke modstandernes fundament for at være imod 

beslutningen, fordi de mener, at modstanderne er i modstrid med deres egen 

overbevisning og at modstanden er styret af et umoralsk og partitaktiske motiv. Der er 

altså et antagonistisk niveau i debatten, fordi fortalere og modstandere ikke anerkender 

modparten og tilskriver dem umoralske motiver.  

I forhold til de to fællesskaber i debatten, fortalere og modstandere, er viser analysen, at 

fortalernes fællesskab er et stærkt og entydigt sedimenteret fællesskab, da det står i 

relation til en klar og tydelig fjende i form at terrorisme og islamisme. Modstandernes 

fællesskab er mindre homogent og er ikke et så entydigt sedimenteret fællesskab, da de 

samtidig er samarbejdspartnere med modparten i form af Venstre, Konservative og Dansk 

Folkeparti. 

Ud fra det sidste afsnit i antagonisme-analysen kan det konkluderes, at der mangler vilje 

til at debattere udenrigs- og sikkerhedspolitikken fra fortalernes side.  Endvidere kan det 

konkluderes, at debatten om deltagelsen i Irak-krigen mellem fortalere og modstandere er 

en debat, der er gennemsyret af gensidig moralsk debat på antagonistisk niveau. Denne 

debat er dermed ikke en sund og konstruktiv debat, når den bliver målt ud fra Chantal 
                                                 
22 Dette er et problem, der generelt gør sig gældende. Eksempelvis har det været nødvendigt med en 
Ombudsmandssag mod Anders Fogh Rasmussen for at overtale Anders Fogh Rasmussen til at stille op til 
interview med Ekstra Bladets journalist Bo Elkjær. Se ombudsmandens hjemmeside for nærmere 
information om sagen. (www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/...af_sag.../dltmp19_.pdf).   
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Mouffes ideal for demokrati. Folketinget burde med Mouffes ord konvertere den 

antagonistiske kamp om udenrigspolitikken til en agonistisk kamp således, at debatten er 

renset for ekskluderende og moralske udsagn, der fører til, at modpartens identitet bliver 

udelukket.     

       

Kapitel 6: Analyser af demokrati og suverænitet   

 

11.0 Opsamling på suverænitetsaspektet i Schmitts optik. 

I dette afsnit vil jeg analysere folketingsdebatten ud fra et Schmitt perspektiv på 

suverænitet og humanitære interventioner. Afsnittet vil inddrage analyseresultaterne fra 

analysen af suverænitets- og menneskerettighedsdiskursen samt antagonisme-analysen. I 

afsnittet vil jeg vise, hvordan suverænitetsforståelsen i Folketinget er afgørende for, 

hvordan Folketinget har mulighed for at legitimere humanitære interventioner. I den 

sammenhæng vil jeg også inddrage andre perspektiver som en kontrast til Schmitts 

perspektiv på humanitære interventioner23

 

. Analysen skal endvidere analysere de 

humanitære argumenter for deltagelsen i Irak-krigen og vurdere argumenterne ud fra Carl 

Schmitt inspireret perspektiv på humanitær intervention. Analysen vil også inddrage ny 

empiri i form af et udenrigspolitisk udspil fra Venstre og en udenrigspolitisk doktrin fra 

Socialdemokraterne. Udspillet og doktrinen skal anvendes til at identificere udviklinger i 

fortalernes og modstandernes udenrigs- og sikkerhedspolitik efter uenigheden om 

Danmarks deltagelse i Irak-krigen.        

11.1. Statssuverænitet og den westfalske fred.  

Som en opsamling på diskursanalysen af suverænitet, hvor det blev analyseret, hvordan 

suverænitet anvendes i folketingsdebatterne, kan begrebets betydning i 2003 

sammenlignes med dets betydning i tidligere historiske perioder. Schmitt påpeger, at 

suverænitet har forandret sig historisk og ud fra Schmitts gennemgang af 

suverænitetsbegrebet er det interessant at sammenligne med begrebets betydning i 
                                                 
23 Jeg vil som nævnt i afsnit 3 inddrage Helle Malmvigs afhandling ”Soverignty Intervened” (2002). 
Endvidere vil der også være en henvisning til ”Staten i forandring” af Hanne Petersen (2001). 
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nutiden. I det 17. og 18. århundrede var Kongen statens suveræne overhoved, da 

kongemagten var absolut og af guddommelig oprindelse. I det 17. og 18. århundrede så 

stater sig som udgangspunkt hinanden som fjender og hver stat handlede udelukkende ud 

fra egne interesser, mens staten i det 19. århundrede er neutral og ikke-interventionistisk. 

(Schmitt 2002: s. 54) Denne kontrast til nutidens opfattelse demonstrerer suverænitetens 

kontingens. I det 21. århundrede er det en selvfølgelighed i folketingsdebatten, at en stat 

ikke kan angribe en anden stat alene for at forfølge egne interesser, men for blot få 

århundrede siden, var forståelsen af suverænitet helt anderledes. Som vi har set i det 

teoretiske afsnit om Schmitts syn på statens suverænitet, så er Carl Schmitt en forsvarer 

for den stærke stat. Schmitt opfatter den klassiske europæiske territorialstat som en 

forudsætning for klodens orden, fordi territorielt afgrænsede og ligeværdige stater ifølge 

Schmitt sikrer en mellemstatslig balance og orden. Ifølge Schmitt blev den klassiske 

territorialstat opløst med det 20. århundredes massedemokratier, hvor stat og samfund 

ikke længere bliver holdt adskilt fra hinanden, da grænsen mellem stat og samfund bliver 

udvisket og civilsamfundet derfor bliver genstand for statslig indblanding (Schmitt 2002: 

s. 54). Jus publicum Europaeum, som Schmitt opfatter som den europæiske bevidsthed, 

blev opløst i slutningen af det 19. årh. og bliver til ubegrænset universalisme og dette er 

problematisk, fordi universalismen har en tendens til at kriminalisere fjenden bl.a. ved 

ikke at anerkende alternativer til universalismen og dermed heller ikke den konkrete 

interne orden i den kriminaliserede fjendes stat. Inden jeg fortsætter med 

problemstillingen i kriminaliseringen af fjenden i det kommende afsnit vil jeg nu vise, at 

fortalerne sammenknytter legitimering af Irak-krigen med henvisning til kampen for 

universelle rettigheder. I folketingsdebatten argumenterer fortalerne, som vist i 

diskursanalyserne, for deltagelse i krigen mod Irak med henvisning til 

menneskerettighederne og demokrati uden at det bliver problematiseret, at det 

menneskerettigheder og demokrati set fra et dansk og vestligt perspektiv. Danmark og 

andre lande, der er en del af koalitionen af de villige ønsker altså at blande sig i 

anliggender inden for Iraks territorielle grænser med henvisning til universelle rettigheder 

og på den måde kan Irak-krigen iagttages som et eksempel på problemet i, at en stats 

indre orden ikke bliver anerkendt af koalitionen af krigsførende lande.  
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For Schmitt var Versailles fredstraktat ikke en fredsslutning, men et fredsdiktat og på 

samme måde vil jeg argumentere for, at betingelserne for Iraks overgivelse efter 

Golfkrigen er problematiske24. Alternativet til et fredsdiktat er en reel fredsslutning frem 

for en fortsættelse af krigen med andre midler og i Schmitts optik er den westfalske fred 

et eksempelet på den reelle fredsslutning. Schmitt ser den westfalske fred som en 

afgørende fredsslutning, fordi religionskrigene på tværs af nationer afsluttes, Europa 

bliver afgrænset i suveræne territorielle stater og fordi der er færre og mindre grusomme 

krige i Europa fra den westfalske fred frem til det 20. århundrede. For Schmitt er den 

westfalske fred den første i en række af fredsslutninger, som han kalder de store 

europæiske fredsslutninger. Fredsslutningen i Versailles regner Schmitt ikke for at være 

blandt de store europæiske fredsslutninger, fordi krigen mod Tyskland blev fortsat med 

andre midler efter fredsslutningen i Versailles (Schmitt, 2003: s. 190). For Schmitt er 

Versailles fredstraktat et eksempel på en traktat, der uretmæssigt krænker det besejrede 

lands suverænitet og Schmitt mener, at betingelserne i Versailles fredstraktat, der pålagde 

Tyskland omfattende krigserstatning samt afgivelse af territorium var en fortsættelse af 

krigen mod Tyskland25. Schmitts problematisering af fredsslutningen i Versailles åbner 

op for kritik af andre fredsslutninger eller afslutninger på krige i det 20. århundrede. Man 

kan argumentere for, at behandlingen af Irak efter Golfkrigens afslutning er problematisk, 

fordi Irak ikke blev anerkendt som en værdig modstander efter Iraks nederlag26

                                                 
24 De to perioder og krige er ikke historisk sammenlignelige, men her drager jeg alligevel paralleller 
mellem Tysklands og Iraks problematikker efter en krig.  

. Irak blev 

i forlængelse af nederlaget i Golfkrigen forpligtet til at samarbejde med 

våbeninspektørerne og underlagt handelssanktioner. Handelssanktioner og betingelserne 

om at samarbejde med våbeninspektørerne er problematiske, fordi det er en fortsættelse 

af krigen med andre midler i den forstand, at Irak fortsat bliver bekriget med de 

økonomiske sanktioner og våbenkontrol efter, at den militære krig var afsluttet. Iraks 

pligt til at samarbejde med våbeninspektørerne bliver skærpet i 1998, hvor FN’s 

Sikkerhedsråd vedtager resolution 1441, der åbner for muligheden for at angribe Irak, 

hvis regimet ikke samarbejder med FN’s våbeninspektører. Resolution 1441 og 

25 ”Fortsættelse af krigen med andre midler” (Schmitt 2002) er Schmitts omskrivning af krigsteoretikeren 
Clausewitz’s sætning: ”Krig er fortsættelsen af politik med andre midler” (Carl von Clausewitz, 1986)   
26 Faktisk var der aldrig en reel fredslutning efter Golfkrigen. Irak blev fordrevet fra Kuwait og blev 
efterfølgende udsat for sanktioner og inspektioner fra FN.  
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sanktionerne mod Irak var blandt forudsætningerne for angrebet mod Irak, men som vist 

her er sanktioner og resolutioner problematiske, fordi de giver krigens sejrherrer 

mulighed for at fortsætte krigen med andre midler. I dette afsnit har jeg set på suverænitet 

fra et historisk perspektiv og ud fra Schmitts teori problematiseret krig mod et land, når 

det er ud fra en begrundelse om, at det er for at kæmpe for universelle rettigheder og 

demokrati. Dernæst blev det problematiseret, at fortsætte en krig mod et Irak, der var 

blevet besejret efter Golfkrigen i 1991. I det følgende vil jeg sætte fokus på suverænitet i 

forhold til individet, krig på vegne af mennesket og den deraf følgende kriminalisering af 

fjenden.  

11.2. I krig på menneskets vegne 

I den første del af analysen har jeg fokuseret på det historiske aspekt af suverænitet. I 

dette afsnit vil jeg se nærmere på sammenhængen mellem suverænitet og individ. 

Modstanderne i debatten afviser ikke kategorisk en krig mod Irak. Der argumenteres ikke 

for, at en krig mod en suveræn stat er en umulighed. Det mest gennemgående 

diskussionstema mellem modstandere og fortalere er hvilke kriterier, der bør være opfyldt 

for at gå i krig mod en anden stat. Jeg vil hævde, at dette er et udtryk for, at der i 

folketingsdebatterne er en fælles underliggende forståelse af suverænitet, mere præcist 

opfattelsen af, at en stats suverænitet kan drages i tvivl, hvis en stats ledelse ikke er 

legitim. Dermed deles opfattelsen af, at stater kan intervenere, hvis kriterierne for dette er 

opfyldte. Etnisk udrensning internt i en stat kan være en begrundelse, der kan legitimere, 

at andre stater intervenerer i en stat. Det, der ifølge folkeretten er inden for en stats egne 

anliggender, bliver i denne sammenhæng et anliggende for andre stater. (Petersen, 2001: 

s. 92). Det er et paradoks, at andre stater krænker et lands suverænitet for at skabe 

suverænitet. For at imødegå dette paradoks kan der argumenteres for, at intervention 

retfærdiggøres af, at en statsleder krænker individets suverænitet. Dette dilemma 

udtrykker Koffi Annan gennem sine refleksioner over suverænitet:  

 

“States are now widely understood to be their servants of their people, and not 

vice versa. At the same time, individual sovereignty –and by this I mean the 

human rights and fundamental freedoms enshrined in our charter- has been 
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enhanced by a renewed consciousness of the right of every individual to control 

his or her destiny” (Koffi Annan 1999) 

 

Det ovenstående citat af Koffi Annan kan sammenlignes med Jens Rohdes fokus på 

befrielsen af irakerne frem for diskussionen om FN resolutioner27

 

. I Venstres og de 

øvrige fortalerpartiers begrundelse for krigen mod Irak bliver individets suverænitet 

afgørende for at legitimere en intervention og individets suverænitet har forrang i forhold 

til Iraks territoriale grænse. Individets suverænitet bliver af fortalerne vurderet ud fra 

forestillingen om universelle rettigheder og det enkelte menneskes ret til at leve i frihed: 

”Og så skal man huske på midt i denne diskussion om resolutioner osv., at det her 

er altså også et spørgsmål om at befri det irakiske folk fra et uhyrligt regime (Jens 

Rohde (V), 1. beh. 2003).  

 

Suverænitet bliver i denne forstand forskudt fra landets officielle ledelse til individerne i 

staten, der konstrueres som opposition til den illegitime statsledelse (Malmvig, 2002: s. 

30). Hvis menneskerettighederne er universelle rettigheder, så kan intet land hævde retten 

til at krænke menneskerettighederne med henvisning til, at det er et internt anliggende. 

Individets rettigheder overskrider dermed meningen i at skelne mellem det, der er inden 

for og det, der er uden for et lands territoriale grænse. I forlængelse af denne erkendelse 

vil jeg nu se på intervention som verdenssamfundets forpligtelse. Jeg har argumenteret 

for, at der er konsensus om, at en krig mod et andet land er legitim for så vidt de 

nødvendige kriterier er opfyldt, for eksempel etnisk udrensning. Hvis suverænitet 

legitimerer intervention ud fra det argument, at statsledelsen i det pågældende land er 

illegitim, så er konsekvensen, at intervention begrundes med en tolkning af, om et styre er 

legitimt eller illegitimt. En risiko ved en sådan tolkning er, at militært dominerende lande 

kan begrunde en intervention med, at et styre er illegitimt, selvom de reelle grunde til 

interventionen er egne interesser. På den anden side er det også en risiko, at en afvisning 

af intervention ligeledes afhænger af en tolkning. Dette er problemstillingens modsatte 

                                                 
27 Koffi Annan’s citat kan findes i generalsekretærens årsberetning til FN’s generalforsamling den 20. 
september 1999: http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/statments_search_full.asp?statID=28 
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side, hvor intervention ikke alene er legitim, men en forpligtelse i den forstand, at 

verdenssamfundet er forpligtet til at intervenere til fordel for individets suverænitet. 

Problemstillingen i hvornår en intervention er legitim på baggrund af humanitære hensyn 

er et af de centrale problemer i om deltagelse i Irak-krigen. Som vist i diskursanalysen af 

suverænitet og af menneskets ret er der en enighed om, at hensynet til de civile irakere er 

helt afgørende, men der er uenighed om, hvorvidt en krig er den rette løsning i forhold til 

beskyttelsen af de civile irakere og fortalerne mener, at modstanderne svigter det 

moralske ansvar for at beskytte og hjælpe de irakere, der er ofre for Saddam Husseins 

regime. I årene efter denne uenighed om Irak-krigen er problemstillingen om 

legitimiteten i humanitære interventioner blevet diskuteret i et udspil fra Venstre og en 

doktrin fra Socialdemokraterne, der som er de to største partier i Folketinget28. De to 

partier har det til fælles, at de mener, at kriterierne for, hvornår det er legitimt at deltage i 

en humanitær intervention, men uenigheden fra debatten om Irak-krigen sætter stadig 

spor i både Socialdemokraternes doktrin og Venstres udspil. Denne uenighed vil jeg 

uddybe i afsnit 13.3. Efter at have iagttaget Folketingets forsøg på at finde svar i forhold 

til, hvordan Danmark skal forholde sig til humanitære interventioner, er det interessant at 

se på, hvordan politikernes tilgang kan problematiseres. I en Schmitt optik er humanitære 

interventioner problematiske, fordi Schmitt mener, at faren for udslettelsen af fjender i 

højere grad kommer fra drømmen om et retfærdigt universelt samfund end fra stater, der 

forsøger at forfølge deres egne interesser (Schmitt 2002: s. 93-99). I forhold til krigen 

mod Irak har jeg i det ovenstående afsnit vist, at det er muligt at argumentere for, at 

Danmark og koalitionen af de villige er gået i krig ud fra en argumentation om 

universelle menneskerettigheder og et globalt demokrati29

                                                 
28 Socialdemokraterne skriver en doktrin: ”Menneskets Verden” i 2005, mens Venstre skriver et 
udenrigspolitisk udspil i 2006:  ”Fra småstat til smart stat”.  

. Som vist i det teoretiske 

afsnit, Irak-krigen i Schmitt optik (afsnit 3), er det ikke muligt at gå i krig på menneskets 

vegne og med Proudhons ord er den, der påberåber sig menneskeheden endda en 

bedrager (Schmitt 2002: s. 95). Specialet skal ikke undersøge om de politikere, der 

hævder at være gået i krig på vegne af mennesker og demokrati er bedragere, men vil i 

stedet vise, hvordan krig på vegne af mennesket kan risikere at radikalisere fjendskabet.  

29 Det er vigtigt at understrege, at det er begrundelser blandt flere andre begrundelser og at det dermed ikke 
er specialets påstand, at hensynet til universelle menneskerettigheder og et globalt demokrati er de eneste 
begrundelser for deltagelse i krigen mod Irak.  
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11.3. Suverænitet i det 21. århundrede  

Med afsæt i diskursanalysens påvisning af, at suverænitetsforståelsen i debatten har jeg 

demonstreret, hvorledes en stats interne anliggender er blevet forskudt til også at være 

eksterne anliggender, fordi individets rettigheder er universelle og dermed et 

grænseoverskridende fænomen (jf. Diskursanalysens afsnit 8.3 og afsnit 9.3). 

Diskursanalysen viser ligeledes, at det, der før blev besluttet uden for Danmark i 

mellemstatslige organisationer, er forskudt til at være inden for hver enkelt stats 

kompetence i kraft af en radikalisering af suverænitetsbegrebet. Det giver den danske stat 

øget beslutningskompetence. Modstanderne mod krigen reagerer på denne radikalisering 

af suverænitet med et forslag om at begrænse det danske Folketings muligheder for at 

beslutte en krig. Forslaget vil blive fremlagt, hvis modstanderpartierne opnår flertal efter 

det næste valg og går konkret ud på, at de vil ændre Grundloven således, at det kun bliver 

muligt at vedtage en beslutning om deltagelse i en given krig med to tredjedele af 

Folketingets mandater (120 mandater). Ud fra Schmitts kritik af den liberale 

forfatningsret kan jeg argumentere for, at en sådan begrænsning af Folketingets 

beslutningskompetence vil være problematisk. Schmitt mener, at hverken jurister eller 

politikere er i stand til at forudsige det uforudsigelige og derfor vil den suveræne autoritet 

ikke kunne handle effektivt, hvis den er begrænset af hensynet til love, der vedtaget under 

normale omstændigheder og Schmitt fastsætter derfor at: 

     

”Suveræn er den, der bestemmer over undtagelsestilstanden” (Schmitt 2009: s. 

13) 

 

Dette citat illustrerer det problematiske i modstanderpartiernes forslag til ændring af 

Grundloven, da modstanderne af Irak-krigen ikke kan forudsige det uforudsigelige og 

dermed ikke kan forudsige om, der kunne opstå en situation, hvor denne ændring af 

Grundloven ikke ville være hensigtsmæssig. 

11.4. Hvem bestemmer? 

Radikaliseringen af suverænitetsbegrebet og beslutningen om deltagelse i krigen mod 

Irak har ført til et øget fokus på kriterierne for, hvornår en militær intervention er legitim. 
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Samtidig er begrebet en aktiv udenrigspolitik sat til debat. I Venstres udenrigspolitiske 

oplæg argumenterer Venstre for en aktiv udenrigspolitik med afsæt i en kritik af 

Danmarks tilpasningspolitik:  

 

I flere hundrede år har konstante spændinger mellem stormagterne i Danmarks 

nærområde betydet, at Danmark har levet i skyggen af vores magtfulde naboer. 

For Danmark blev den såkaldte ”tilpasningspolitik” direkte pinlig. Tænk blot på 

Danmarks uforberedthed den 9. april 1940 og den usle samarbejdspolitik med den 

tyske besættelsesmagt. Under den kolde krig står fodnotepolitikken som en 

skamstøtte over Danmarks passive og tvetydige holdning til den sovjetiske trussel. 

(Venstres udenrigspolitiske oplæg 2006, Fra småstat til smart stat s. 2) 

 

I oplæget fremhæver Venstre betydningen af det nære forhold til USA som afgørende for 

dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og ser forholdet til USA som et opgør med 

tilpasningspolitikken: 
 

Venstre mener, at Danmarks udenrigspolitik bør hvile på fem hovedhjørnestene: 

(...) Det transatlantiske bånd til USA er af stor betydning for dansk udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og udgør en vigtig hjørnesten i dansk udenrigspolitik (...) Disse 

fem punkter er et opgør med den passive tilpasningspolitik og det ydmyge 

diplomati, som prægede Danmark i størstedelen af det 20. århundrede. Danmark 

skal ikke længere være en småstat i stormagternes skygge, men en ”aktiv stat”, der 

udnytter de internationale organisationer som platform for en aktiv og fremadrettet 

udenrigspolitik. (ibid. s. 3) 

  

I ovenstående citat ser Venstre ikke en modsætning mellem en aktiv udenrigspolitik og 

det nære forhold til USA. Det nære forhold til USA er for Venstre en af forudsætninger 

for en aktiv udenrigspolitik og opgøret med småstatskomplekset. For Socialdemokraterne 

derimod står de seneste års udenrigspolitik herunder hensynet og tilpasningen til USA i 

modsætning til en aktiv udenrigspolitik. I Menneskets Verden kritiserer 

Socialdemokraterne regeringen for at tilpasse dansk udenrigspolitik til nordamerikansk 
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udenrigspolitik og Socialdemokraterne argumenterer for, at Danmarks placering i FN’s 

Sikkerhedsråd giver mulighed for en mere selvstændig dansk udenrigspolitisk profil: 

 

”På trods af Danmarks centrale placering har det været beskæmmende uklart, 

hvad regeringen ville og hvorfor (...) Hensynet og tilpasningen til USA synes at 

være det eneste gennemgående træk i udenrigspolitikken de sidste fem år. Dansk 

udenrigspolitik mangler kort sagt både en selvstændig dansk profil og et klart 

værdibaseret ståsted koblet til en sammenhængende analyse af mål og midler.” 

(Jeppe Kofoed og Mogens Lykketoft oktober 2006: Menneskets Verden, ny dansk 

udenrigspolitik baseret på en klar værdipolitisk doktrin s. 2-3)  

 

I ovenstående citat opfatter Socialdemokraterne dansk udenrigspolitik som værende 

udenfor dansk beslutningskompetence i kraft af hensynet og tilpasningen til USA. Ifølge 

Socialdemokraterne er det nære forhold til USA skadeligt for Danmark og fastholder 

Danmark som en småstat.  Det nære forhold til USA har ændret udenrigspolitikken i en 

skadelig retning væk fra den humanitære profil dansk udenrigspolitik tidligere havde.  

I forhold til de to største partier fra henholdsvis modstander og fortaler blokken er der en 

uenighed, om hvor nært forholdet til USA bør være, men de har et fælles udgangspunkt i, 

at begge partier mener, at Danmark ikke bør føre en tilpasningspolitik og ikke bør være 

underordnet de store landes stormagtsinteresser. Begge partier definerer dermed dansk 

udenrigs- og sikkerhedspolitik som en politik, der bør være selvstændig. Ud fra et 

Schmitt perspektiv på den statssuverænitet og den internationale retsorden kan det 

hævdes, at den og klare og selvstændige profil kan blive begrænset, fordi USA som en 

stormagt vil have afgørende indflydelse på vestlig udenrigs- og sikkerhedspolitik. Med 

Schmitt kan det hævdes, at Danmark er en del af USA’s Grossraum og at det er USA, der 

primært bestemmer, hvordan verdenssamfundets regler bliver fortolket (Schmitt 2003: s. 

19-20). En vurdering af om det er nødvendigt at intervenerer i et givent land af 

humanitære årsager vil i høj grad afhænge af USA’s vurdering. I forbindelse med krigene 

og de etniske udrensninger på Balkan var det USA, der var leder af den humanitære 

intervention efter, at flere europæiske lande havde forsøgt at forhandle sig til en løsning 

på Balkan. Dette eksempel illustrerer, at USA i kraft af sin styrkeposition kan optræde 
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som en dommer i spørgsmål om et verdenssamfunds internationale retsorden (Schmitt 

2003: s. 18). Når vi således iagttager USA’s styrkeposition i verdenssamfundet vil det 

være sandsynligt, at dansk aktivitet i udenrigs- og sikkerhedspolitik på mange områder 

fortsæt vil være afhængig af USA, hvis det eksempelvis handler om at intervenere i et 

andet land. Danmark vil derfor være nødt til at tilpasse den aktive udenrigspolitik til USA 

i spørgsmål om interventioner i andre lande i den forstand at Danmark og andre 

vesteuropæiske lande sandsynligvis vil være afhængige af USA, hvis det gælder en 

omfattende militær intervention. Dermed vil Danmark være nødt til at tilpasse dele af den 

selvstændige og aktive udenrigspolitik til USA. Modsat har Danmark mulighed for at 

have en selvstændig profil i forhold til USA i den forstand, at Danmark kan afvise at 

deltage i en intervention eller krig, som Danmark er modstander af. Til gengæld kan man 

argumentere for, at Danmark have en selvstændig og aktiv profil i forhold til den ikke-

militære del af udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Danmark kan gennemføre en aktiv 

udenrigspolitik ved nødhjælp ikke-militære civile projekter. 

11.5. Delkonklusion 

Analysen viser, at det er problematisk at legitimere krig med det argument, at krigen er en 

humanitær intervention, da humanitære interventioner åbner for at legitimere krige mod 

stater, der før var beskyttet af princippet om ikke-indblanding. Den humanitære 

intervention kan således risikere at blive et legitimeringsstempel for krig. Konsekvensen 

af dette bliver at ligeværdigheden mellem stater bliver mindre eller helt forsvinder, fordi 

den stærke stat kan intervenere i den svage stat med henvisning til, at det er en humanitær 

intervention.  

Endvidere kan det konkluderes, at det er problematisk at føre krig på vegne af mennesket, 

da dette fører til, at fjenden bliver iagttaget som menneskehedens fjende og dermed bliver 

frataget sin egenskab som menneske og gjort umenneskelig. Krigen bliver som en 

konsekvens af umenneskeliggørelsen af fjenden til en endnu mere grusom krig end en 

traditionel krig, hvor to stater er i krig på vegne af territorielle interesser. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at Danmark vanskeligt kan have en selvstændig 

profil i forhold krig. Set i forhold til problemstillingen om krigsdeltagelse vil Danmarks 

selvstændighed være begrænset til eventuelt at være imod en krig, der er ledet af USA. 
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USA er stadig den største supermagt i verden og hegemonen og derfor vil en beslutning 

om krig eller fravalg af en krig i mange tilfælde stadig være afhængig af USA’s 

beslutning.  

12.0 Analyse af demokratiforståelsen i debatten 

I dette afsnit vil jeg bearbejde resultaterne fra diskursanalysen af demokrati. Analysen 

skal undersøge den demokratiske diskurs ud fra et formaldemokratisk og et 

samtaledemokratisk perspektiv med inspiration fra henholdsvis Alf Ross og Hal Kochs 

teorier om demokrati. Analysen er endvidere med inspireret af Kerstin Jacobsson og vil 

problematisere, at demokrati bliver iagttaget som helligt i debatten og analysere, hvordan 

fortalere og modstandere forholder sig til procedure og resultater i diskussionen om 

demokrati.  

12.1. Samtaledemokrati og formelt demokrati  

I dette afsnit vil jeg argumentere for, at fortalere og modstandere trækker både på en 

formaldemokratisk argumentation og en samtaledemokratisk argumentation i debatten 

om deltagelse i Irak-krigen. Som vist i diskursanalysen af demokrati (afsnit 9.1.) opfatter 

modstanderne et nyt flertal i FN’s Sikkerhedsråd som en forudsætning for, at det er 

legitimt for Danmark og andre lande at gå i krig med Irak. Modstanderne mener, at et 

flertal i FN’s Sikkerhedsråd er et nødvendigt formelt grundlag for krigen og når 

modstanderne i denne sammenhæng taler om flertal vil jeg hævde, at de argumenterer 

med et formaldemokratisk argument for, at en krig mod Irak ikke er demokratisk legitim 

beslutning. Fortalerne argumenterer derimod for, at deltagelse i krigen er legitim med 

henvisning til, at der ikke har fundet en afstemning sted i FN’s Sikkerhedsråd. Dette er 

også et formaldemokratisk perspektiv på beslutningen og dermed argumenterer både 

modstandere og fortalere ud fra et formaldemokratisk perspektiv på FN’s Sikkerhedsråd. 

Den formaldemokratiske diskussion bliver som vist i diskursanalysen af demokrati til en 

diskussion om, hvilke institutioner der har kompetence til at træffe beslutninger i forhold 

til deltagelse i krig.  

Vurderingen må her være, at der i Folketinget er uklarhed om, hvorvidt et nyt flertal i 

FN’s Sikkerhedsråd er en forudsætning for at kunne gå i krig mod Irak. Samtidig kan det 

konkluderes, at der i Folketinget er usikkerhed om, hvorvidt det er koalitionen af de 
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villige og herunder det konkrete flertal i Folketinget eller om det er FN’s Sikkerhedsråd, 

der har kompetencen til at træffe en beslutning om at gå i krig mod Irak.  

Sideløbende med den formaldemokratiske debat er der, som afsnit 9.1 også viser en 

omfattende diskussion om, hvad der er tradition for i Folketinget i forhold til udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske beslutninger og den diskussion vil jeg hævde er en del af den 

samtaledemokratiske argumentation. Ifølge fortalerne er det modstanderne, der har 

svigtet traditionen for en bred opbakning i Folketinget til regeringens linje i afgørende 

beslutninger i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, mens modstanderne modsat mener, 

at fortalerne svigter, når de går i krig uden bred opbakning fra Folketinget. Ud fra en 

samtaledemokratisk synsvinkel har såvel fortalerne som modstanderne således den 

opfattelse, at modparten har brudt med traditionen for brede forlig om udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken. Dermed kan det foreløbig konkluderes, at der er en uenighed i 

Folketinget om, hvad der er indholdet i traditionen for, hvordan det danske Folketing 

fører Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.  

Et andet aspekt af det samtaledemokratiske perspektiv er selve debatten om krigen og 

hvordan debatten bliver ført. Modstanderne mener, at fortalerne svigter idealet om en 

grundig demokratisk debat med henvisning til, at debatten i Folketinget er unuanceret og 

med henvisning til, at fortalerne ikke stiller op til debat i medierne. Fortalerne mener 

derimod, at debatten har været grundig og at flertallet ikke bliver i stand til at træffe en 

beslutning, hvis en debat med mindretallet ikke har en begrænsning i tid og omfang. 

Diskussionen handler her om det samtaledemokratiske hensyn til den grundige debat over 

for et demokratis muligheder for at handle effektivt. Her er det tydeligt, at der i 

Folketinget er uklarhed om den samtaledemokratiske konsensus eller mere præcist 

uklarhed om, hvornår et flertal kan handle og hvornår der er et behov for yderligere 

debat. Begge parter er forargede over modparten, som de opfatter som udemokratisk i 

debatten (jf. afsnit 7.2). Fortalere og modstandere ser demokratiet som et særlig vigtigt 

argument med en hellig status. Når der i debatten bliver argumenteret ud fra demokratiet 

har argumenterne en særlig kraft og fortalere og modstandere mener hver især, at de står 

fast på demokratiets side. Da der er uenighed om, hvordan demokrati præcist skal 

defineres er det problematisk, at der bliver argumenteret ud fra demokrati som et 
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selvfølgeligt og helligt begreb. Det er også problematisk, fordi det fører til, at de to parter 

placerer sig i hver deres fastlåste position.       

12.2. FN eller koalitionen af de villige 

Her vil jeg nu fortsætte med at se på FN’s rolle som institution i debatten. I afsnit 7.2. 

viste jeg, at FN-systemet bliver underkendt af fortalerne med henvisning til, at en lang 

række af medlemslandene i FN er korrupte og udemokratiske. Fortalerne kritiserer 

modstanderne for, at de accepterer, at udemokratiske FN-lande har indflydelse på 

demokratiske landes udenrigs- og sikkerhedspolitik. For fortalerne er et indgreb mod 

Saddam Hussein vigtigere end hensynet til FN-systemet og de udemokratiske FN-lande.  

I den forstand bliver FN’s procedurer underkendt i forhold til det endelige mål med 

krigen mod Irak og dermed bliver resultatet i denne sammenhæng vigtigere end 

proceduren. På samme måde forholder det sig, når fortalerne afviser at tage hensyn til den 

juridiske diskussion om det folkeretlige grundlag for krigen og argumenterer for, at den 

frie og demokratiske verdens kamp for demokrati og menneskerettigheder er vigtigere 

end ”juristeri” (jf. afsnit 9.3.). Det kan her problematiseres, at fortalerne i den politiske 

stræben efter målet ser procedurerne i Folketinget og i FN som hindringer, der skal 

overstås. Modsat argumenterer modstanderne imod krigen med henvisning til, at Irak-

krigen er i strid med folkeretten. De forsøger at holde fast i en diskussion om det 

folkeretlige, juridiske grundlag og om hvorvidt krigen en godkendt af FN’s 

Sikkerhedsråd (jf. afsnit 7.1. og 9.3.). Demokratiet er genstand for en debat, hvor 

procedurerne og de politiske mål bliver til modsætninger. I debatten om Irak-krigen er det 

altså tydeligt, at fortalerne opfatter dele af procedurerne som forhindringer for det 

politiske resultat, mens modstanderne mener, at det politiske resultat er illegitimt, fordi 

det er i strid med de politiske procedurer. Ud fra denne forskel i demokratiforståelsen 

mellem fortalere og modstandere kan man argumentere for, at demokratibegrebet er 

under forandring i debatten. Et forsøg på en vurdering kunne være, at forståelsen af 

demokrati i Folketinget vil forandre sig mod i højere grad at være et spørgsmål om det 

politiske resultat end om de politiske spilleregler.  

Endelig handler debatten også om institutioner og især om FN. Modstanderne søger at 

holde fast i FN som en autoritet og fremstiller koalitionen af de villige som en ulovlig og 
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udemokratisk sammenslutning af lande. Som nævnt ser fortalerne FN og FN’s procedurer 

som en forhindring for at gøre det rette, og viser dermed en mistillid til FN som 

institution. Man kan derfor argumentere for, at beslutningen om Irak-krigen bliver truffet 

på baggrund af et FN, der har begrænset autoritet, mens en ny institution opstår og træder 

i stedet for FN. Fortalerne iagttager koalitionen af de villige som en ny institution, der i 

forhold til Irak-krigen kan påtage sig retten til at agere på verdenssamfundets vegne. 

Koalitionen bliver fremstillet som et demokratisk fællesskab, der som institution kan 

påtage sig de internationale udfordringer, som FN ikke er i stand til at tage sig af. Dermed 

kan det konkluderes, at FN efter beslutningen om Irak-krigen har mistet autoritet i den 

danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

12.3 Delkonklusion 

Denne analyse viste, at der er en uenighed om demokrati, der er centreret om hvilket sæt 

af spilleregler, der gælder for det danske Folketing. Fortalerne mener, at spillereglerne 

skal bestemmes af Folketinget, mens modstanderne mener, at spillereglerne skal forholde 

sig til FN-systemets procedurer.   

Analysen viste også, at der er vidt forskellige opfattelser af demokrati og tydeliggør 

dermed demokratiets kontingens. Analysen problematiserede følgende, at demokrati har 

en selvfølgelig og hellig status i debatten, når der er en uenighed om demokratiets 

indhold. 

Endvidere viste analysen, at der er en uenighed om, hvorvidt der skal være fokus på 

procedurerne eller de endelige resultater i en demokratisk proces. Fortalerne lagde vægt 

på resultatet og mente, at det er vigtigere end proceduren, mens modstanderne mente, at 

proceduren hen til resultatet skulle være overholdt for, at resultatet kunne være legitimt. 

Ud fra dette vurderer jeg, at demokratibegrebet er under forandring og på vej mod i 

højere grad at være orienteret mod resultatet end den politiske proces.  

Det kan konkluderes, at de to parter forudsætter en selvfølgelig og hellig 

demokratiforståelse som udgangspunkt for debatten, men at der samtidig er en 

grundlæggende uenighed om forståelsen af demokrati. 
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Kapitel 7: Diskussion af analysestrategi og metode 

 

13.0 Diskussion af analysestrategi og metode 

Her til sidst vil jeg kort komme ind på de begrænsninger, der er i specialet i forhold til 

analysestrategi og metode.  

13.1. Analysestrategiens begrænsninger 

Gennem de analysestrategiske valg og operationaliseringen af analysestrategien har jeg 

søgt at besvare specialets problemformulering, men ethvert analysestrategisk valg er 

kontingent og en anden analysestrategi ville have frembragt helt andre resultater og 

konklusioner. I den sammenhæng er det også nyttigt at kritisere det sted, som 

specialeskriveren iagttager fra. Som specialeskriver er det vigtigt at problematisere det 

sted, hvorfra jeg problematiserer og være refleksiv i forhold til egne iagttagelser 

(Andersen, 1999: s. 182). Eksempelvis er jeg blevet præget i en bestemt retning af 

uddannelsen på Cand.soc., hvor der i høj grad er fokus på systemteorien og på 

konstruktion af virkeligheden gennem sproget. En begrænsning i specialet er således, at 

det i høj grad er fokuseret på den sproglige analyse og i mindre grad på en materiel 

analyse af fx ørkensand og militært udstyr. Havde fokus været på det materielle, havde 

det været et helt anderledes speciale, der kunne have undersøgt, hvordan hærens militære 

udstyr havde betydning for legitimeringen af krigen mod Irak. Dermed havde 

konklusionen også været helt anderledes end konklusionen på dette speciale.       

Der er mange dele af specialets analysestrategi, der kunne kritiseres og hvis 

begrænsninger det ville være relevant at påpege, men i dette afsnit har jeg valgt 

udelukkende at se på begrænsningerne i interviewene med politikerne.  

Min bekymring forud for interviewene med politikerne var, at det ville være vanskeligt at 

få politikerne i tale. Det viste sig dog, at politikerne var meget åbne og ligefremme. Til 

trods for dette havde interviewene stadig sine begrænsninger. Det havde været en fordel 

med en omfattende interviewerfaring og med indøvet spørgeteknik, således at 

interviewene i højere grad kunne blive empiri for en præcis skelnen mellem hvornår 

relationerne mellem fortalere og modstandere var på et antagonistisk, agonistisk eller 
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fredeligt forskelsniveau. Dernæst havde antagonisme-analysen også begrænsninger i 

forhold til at opnå det fulde udbytte af interviewene, da politikerne i interviewene i deres 

svar kom med mange interessante informationer. Antagonisme-analysen kunne derfor 

med fordel være suppleret af eksempelvis en interaktionsanalyse inspireret af Erving 

Goffman.   

 

Kapitel 8: Konklusion 
 

14.0 Konklusion  

Specialets problemformulering blev til ud fra en iagttagelse af en stærk uenighed i dansk 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det danske Folketing var delt op i to næsten lige store 

blokke af fortalere og modstandere af krigen mod Irak. Regeringspartierne, Venstre og de 

Konservative samt i det Radikale Venstre og Socialdemokratiet gav udtryk for forundring 

over uenigheden om deltagelsen i krigen mod Irak. Det viste sig, at der ikke var enighed, 

når udenrigs- og sikkerhedspolitikken blev konkret i forhold til beslutningen om 

deltagelsen i krigen mod Irak. Debatten om Irak-krigen viser en uenighed om, hvordan 

Folketinget legitimerer krig og en uenighed om de begreber, som politikerne anvender i 

legitimeringen af krig. Disse begreber er genstand for omfattende debat i Folketinget. 

Alligevel bliver modstridende suverænitetsforståelser anvendt med selvfølgelighed i 

debatten uden at blive eksplicit diskuteret i Folketinget. Ligeledes bliver demokrati og det 

humanitære anvendt som selvfølgeligheder i argumenter for og imod Irak-krigen.  

14.1. Suverænitet, det humanitære og krig   

Analysen af den humanitære diskurs viste, at politikerne opfatter hensyn til menneskelige 

lidelser og ofre som centrale overvejelser, når et land skal beslutte sig for deltagelse i en 

krig. Diskursanalysen af suverænitetsbegrebet viste, at begrebet bliver konstrueret ud fra 

to forskellige historiske konstruktioner. Fortalerne fokuserer på staters 

beslutningskompetence, mens modstanderne fokuserer på FN-systemet, og om det er 

juridisk og folkeretligt legitimt at krænke et lands suverænitet. Forskellene mellem 

parterne viser, at suverænitetsbegrebet er et kontingent begreb. 
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Endvidere viste diskursanalysen, at suverænitetsbegrebet er dislokeret, idet interne 

anliggender i stigende grad vedrører eksterne stater kan jeg argumentere for, at 

mulighederne for at legitimere deltagelse i krig er blevet udvidet i 2003 til forskel fra 

1990 og 1998.  Diskursanalysen af det humanitære og suverænitetsanalysen viser, at der 

er uenighed om suverænitetsbegrebet og om hvornår det er legitimt at intervenerer af 

humanitære årsager. Den viste også, at suverænitetsbegrebet i 2003 er blevet dislokeret 

og radikaliseret i forhold til 1998 og 1990. En af forklaringerne på denne dislokation skal 

findes i, at den humanitære diskurs med argumentet om humanitære interventioner er 

blevet styrket i forhold til den juridiske, folkeretlige suverænitetsdiskurs. Fortalerne 

mente, at krigen mod Irak var legitim, fordi det var en moralsk pligt at hjælpe og befri 

irakerne, mens modstanderne mente, at krigen ikke var legitim, fordi den var i strid med 

folkeretten og i strid med flertallet i FN’s Sikkerhedsråd.  

Det kan dermed konkluderes, at der en uenighed om, hvornår Folketinget kan legitimere 

en krig ud fra humanitære hensyn og om hvornår Folketinget udelukkende kan legitimere 

en krig ud fra en beslutning truffet af FN’s Sikkerhedsråd. Det kan også konkluderes, at 

suverænitetsbegrebets dislokation og den humanitære diskurs´ hegemoni var afgørende 

for fortalernes mulighed for at legitimere Irak-krigen.  

Ud fra Carl Schmitts teori bearbejdede jeg dernæst de ovenstående resultater af 

diskursanalysen. Med Schmitts teori viste jeg, at humanitære interventioner kunne virke 

som et legitimeringsstempel til interventioner i svage stater, og at ligeværdigheden 

mellem stater kunne blive reduceret eller forsvinde som en konsekvens af stærke staters 

muligheder for at legitimere af humanitære årsager. 

Jeg viste også, at en humanitær intervention er problematisk, fordi en krig på menneskets 

vegne risikerer at gøre fjenden umenneskelig, hvilket kan føre til, at krigen bliver endnu 

mere grusom end en traditionel krig om staters territorielle interesser.    

Jeg kan konkludere, at partiernes ønske om en selvstændig dansk profil i udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken ville være vanskelig i forhold til krigsdeltagelse, da Danmarks 

indflydelse vil være begrænset i forhold til USA’s dagsorden for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik.  
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Slutteligt kan jeg konkludere, at intervention af humanitære årsager er afgørende element 

i Folketingets legitimering af krig og at hensynet til mennesker var et centralt argument i 

fortalernes legitimering af Irak-krigen.   

14.2. Demokrati og krig 

I diskursanalysen viste jeg, at der er uenighed om, hvordan det er muligt at tilskrive 

mening til demokrati, men at demokrati alligevel var en afgørende del af argumentation 

en for og imod krigen mod Irak. Ud fra diskursanalysen kan konkluderes, at 

demokratibegrebet er kontingent i debatten og at der var stærk uenighed om FN’s status 

som demokratisk institution.  

I Antagonisme-analysen undersøgte jeg fortalernes og modstandernes politiske 

fællesskaber og konkluderede, at fortalernes fællesskab er et stærkt og entydigt 

sedimenteret fællesskab, da det står i relation til en klar og tydelig fjende i form at 

terrorisme og islamisme. Modstandernes fællesskab er mindre homogent og er ikke et så 

entydigt sedimenteret fællesskab, da de samtidig er samarbejdspartnere med fortalerne for 

Irak-krigen. 

Endvidere viste jeg i antagonisme-analysen, at fortalere og modstandere ikke anerkender 

modparten og tilskriver dem umoralske motiver. Det kan således konkluderes, at 

relationerne mellem fortalere og modstandere var antagonistiske i forhold til beslutningen 

om deltagelse i Irak-krigen og at debatten ikke var en sund og konstruktiv debat. 

I analysen af demokratiforståelsen undersøgte jeg, hvordan de to parter forudsætter 

demokrati som et helligt og selvfølgeligt begreb i debatten til trods for, at de er uenige om 

dets konkrete indhold. Uenigheden er både på det formelt demokratiske niveau og på det 

samtaledemokratiske niveau. Formelt er der uenighed om, hvilke institutioner der har 

kompetence til at træffe beslutninger i forhold til deltagelse i krig og samtaledemokratisk 

er der uenighed om, hvad der er indholdet i traditionen for, hvordan det danske Folketing 

fører Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. I forlængelse af dette viste analysen også, 

at der var en uenighed om vigtigheden af resultat og proces, hvor fortalerne lagde vægt på 

resultatet, mens modstanderne lagde vægt på, hvordan proceduren hen til resultatet 

forløb.  
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Samlet kan jeg konkludere, at Folketingets legitimering af Irak-krigen i høj grad 

afhænger af Folketingets demokratiforståelse. Uenigheden om Folketingets 

demokratiforståelse betyder, at der en uklarhed i forhold til, hvornår en beslutning er en 

demokratisk beslutning. Jeg kan derfor konkludere, at der i Folketinget ikke er et entydigt 

klart demokratisk grundlag, som politikerne kan legitimere krig ud fra.  
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