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Lisbeth Vasiljev om W.R. Mead i RÆSON:  

USA’s fire roller  
 

Ifølge den amerikanske historiker Walter 
Russell Mead, der netop har besøgt 
København, eksisterer der blandt 
amerikanerne fire konkurrerende opfattelser 
af, hvad USA’s udenrigspolitik skal bestå i. 
En dygtig præsident kan spille på alle fire strenge – og Obama ligner en mester i 
dén disciplin. 
 
Af Lisbeth Vasiljev 

 
W. R. Mead (f.1952) er 
Henry A. Kissinger-fellow 
for amerikansk 
udenrigspolitik ved Council 
of Foreign Affairs i New 
York og forelæste d.11/6 
på Københavns 

Universitet’s CAST/Centre for Advanced Security Theory, 
der ledes af professor Ole Wæver.  

  
Lisbeth Vasiljev (f. 1960) er cand.merc. fra CBS, Institut 
for Ledelse, Politik og Filosofi. Kandidatafhandling 1996 
om ledelse og profilering af Danmarkshuset i Paris, 
formidlet via kronik i Berlingske Tidende. Freelance-
journalist, uddannet fra CFJE og SDU, og skriver blandt 
andet om politik, medier og samfundsforhold. Aktuelt 
igang med bogprojekt til undervisningsbrug om interview 
med forskellige kildetyper. 
 
FOTO: Obama flyver for første gang på Air Force One, 5. 
februar 2009, foto: Det Hvide Hus, Pete Souza 

De fire konkurrerende opfattelser af USA’s 
verdensrolle har Mead navngivet efter fire 
præsidenter:  

- Alexander Hamilton, en af initiativtagerne 
til den amerikanske forfatning og finansminister 
under USA’s første præsident George Washington 

- Thomas Jefferson, USA’s tredje præsident 
og hovedmand bag Uafhængighedserklæringen 

- Andrew Jackson, den syvende amerikanske 
præsident, der ville tvangsforflytte indianerne til den 
vestlige del af kontinentet 

- Woodrow Wilson, præsident 1913-21, der 
bl.a. tog initiativ til FN’s forløber, Folkeforbundet 

Mead mener, at disse fire tilgange – opfattelser 
af, hvad USA’s udenrigspolitik skal være – dukker op 
med mellemrum igennem historien. To af skolerne 
ser USA’s rolle som universel (Hamiltonians og 
Wilsonians), to ser USA’s rolle snævrere 
(Jacksonians og Jeffersonians). To er mere idealistike 
(Wilsonians og Jeffersonians), to er derimod 
realistiske (Hamiltonians og Jacksonians). De fire 
kan derfor opstilles som i modellen herunder. 
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(udvikle verdenshandel  
- kommercielle lande) 
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- forandre verden) 
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(tryghed-frihed hjemme  
– ignorere verden) 
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Wilsonians er de idealister, der mener USA 

skal beskæftige sig med universelle problemer: 
"Formålet med Amerika er at promovere demokrati i 

verdenssamfundet. Den Wilsonianske mission er at 
forandre verden". 

Hamiltonians mener også USA har en 
universel mission, men fokuserer på at udbrede og 
sikre frihandel – traditionelt bl.a. gennem en stærk 
flåde. Forbilledet er det britiske imperium: ’Vi skal 
være så meget som Storbritannien som muligt.’ 

Jeffersonians mener derimod ikke, USA skal 
udbrede sine værdier – tværtimod: "Jeffersonians var 
imod krigen i Vietnam, de er imod krigen i Irak. 
Mange af Obama’s pointer under 
præsidentkampagnen var gennemført Jeffersonian-
ske: Kom hjem!"’, forklarer Mead om Obama’s 
opfordring til og løfte om at begynde USA’s 
tilbagetrækning og hjemsendelsen af de amerikanske 
soldater fra Irak. 

Og endelig Jacksonians: de reagerer kun på 
provokationer, som Pearl Harbour og 9/11, men 
kræver til gengæld beslutsom handling: "Strategien 
går ud på ’lev og lad leve’. Du kan som fjende have 
så mange masseødelæggelsesvåben, du vil, bare du 
ikke kommer herover [til USA]". En kilde til denne 
tankegang er skotske og irske immigranter, der var 
vant til at leve nær er truende England. Her skelner 
Mead mellem to typer af fjender – og dermed 
strategien brugt imod dem. Der er kampen mod den 
ærefulde fjende, fx Nord mod Syd i den amerikanske 
borgerkrig, hvor man observerede modpartens træk 
og ærefuldt kæmpede frem og tilbage. Og så er der 
den ærefulde fjendes modsætning: "Når du bekæmper 
æreløse fjender, er der ingen regler. Du jagter dem og 
nedkæmper dem. Den eneste regel er – du skal vinde, 
uanset hvad metoderne er," forklarer Mead, med 
henvisning til bl.a. Bushs War on Terror. 
 
 

Obamas brug af de fire tilgange 
 

Enhver præsident vil under sit embede skifte mellem 
de fire hovedstrategier – en dygtig præsident mestrer 
alle rollerne. Roosevelt var uden tvivl dygtig til at 
spille på alle strenge, da han som stor strateg under 
Anden Verdenskrig besluttede, at Tyskland skulle 
besejres før Japan, selvom det var japanerne, der 
havde angrebet USA. Meget ulig George W. Bushs 
krig mod Irak: en krig, som den almindelige 
amerikaner har tvivlet på – både ift. dens udspring og 
dens resultater. 

Ifølge Mead havde Bush Jeffersonske træk i 
sin kampagne og begyndelsen af sin 
præsidentperiode – han ønskede et mere ’ydmygt’ 
USA. Men så kom 11. september-angrebet på USA, 
hvilket fik ham til at skifte til den hårde retorik og en 
Jacksoniansk linje, ud fra logikken om, at angreb er 
det bedste forsvar. Først i anden præsidentperiode – 
som var meget forskellig fra den første – begyndte 
han at tildele Palæstina-Israel-konflikten mere 
opmærksomhed, ligesom han begyndte at pleje 
forholdene til Europa og fx Iran.  
 "Obama har indtil videre gjort det godt – han 
har mikset de fire skoler. Hvis du læser hans taler, 
kan du se, at han spiller på hver af strengene. Han er 
ikke så lidt af en violinspiller,’ lyder Meads 
vurdering."Selvom han ikke anslår den Jacksonianske 
streng så meget, så rammer han den faktisk. Men han 
er bedre [end Bush] til at få både et nationalt og 
internationalt publikum til at synge med". 
 Obamas beslutning om hurtigst muligt at 
trække soldaterne hjem fra Irak er et tydeligt 
Jeffersoniansk træk. Men Obamas idealistiske og 
universelle sprog vedrørende fred og fordragelighed 
mellem forskellige kulturer er snarere Wilsoniansk. 
Hans hurtige, realpolitiske tiltag under finanskrisen 
viser hans Hamiltonianske side. Den side, han spiller 
mindst på, er altså den Jacksonianske. Det, der står 
tilbage at se, er, om Obama også mestrer denne 
hovedstrategi. Men det skyldes ifølge den 
amerikanske historiker, at vi endnu ikke har set 
Obama under en nyopstået, akut situation, der truer 
USA eller amerikanere. 
 Én af disse kunne være Iran. På spørgsmålet 
om Obama vil ændre strategi til den mere realistiske 
og kyniske skole, som den Jacksonianske, hvis 
situationen kræver det, siger Mead: "Man kan 
forestille sig det med det iranske valg. Hvis det går 
godt, kan vi se en den hidtidige fremgangsmåde, men 
forestil dig, at det ikke går godt. Obama siger ofte 
’jeg tager ikke nogen valgmuligheder af bordet’. Ulig 
Bush siger han det ikke hele tiden åbent, men hvis 
man spørger ham direkte, ER det det, han vil sige". 
 
 

Ikke alle kriser kan løses samtidig 
 
Ugebrevet Mandag Morgen kørte i efteråret 2008 en 
artikelserie om verdens syv forbundne kriser: Finans, 
Klima-, Fødevare-, Sundheds-, Fattigdoms-, 
Ressource- og Sikkerhedskriserne. Tesen: art alle 
kriserne er forbundne og bør løses i en sammenhæng. 
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"Det lyder meget Wilsoniansk’, svarer Mead, der 
advarer mod at tage alle emner på én gang: ’Hvis 
man forsøger at besvare alt, vil man ikke løse noget 
af det". 
 Den første fejltagelse i denne tankegang er 
ifølge Mead en overtydning af alle udfordringerne 
som kriser: "Først og fremmest skal man skelne 
imellem tilstande og egentlige kriser. Tilstande og 
problemer har været her længe – og vil vare ved. De 
kan ikke løses hurtigt. Så er der sådan noget som den 
finansielle krise. Dens udspring er meget pludselig og 
vil få en meget ødelæggende indflydelse, hvis man 
ikke håndterer den ’i denne måned’. Den finansielle 
krise er meget forskellig fra klimakrisen – det er 
usandsynligt, at den sidste kan løses på tre måneder, 
så en præsident vil spørge, hvad der er vigtigst. Hvad 
sker der, hvis jeg venter til næste år, eller min næste 
valgperiode?" 

"Den Wilsonianske vision ville være at gøre så 
meget som muligt NU. En Jeffersonianer ville stille 
spørgsmålet ’Hvor mange af problemerne kan jeg 
egentlig ignorere?’. En Hamiltonianer ville nok 
fokusere på økonomien både for at løse de finansielle 
problemer – og for at løse de langsigtede kriser og 
problemer, især i udviklingslandene. Mens en 
Jacksonianer nok ville fokusere på sikkerhedskrisen 
og sige ’De andre problemer er ikke kriser, før de 
bliver til sikkerhedsproblemer’ – og så er de kriser’ 
[…] En høg [amerikanske betegnelse for personer, 
der oftest hælder til at militære indgreb er en bedre 

løsning end forhandling, red.] ville sige, 
’Fødevareproblematikker er ikke kriser, medmindre 
de bliver til humanitære krise. Men medmindre 
hunger og fødevaremangel skaber en reel militær 
trussel mod USA, er det blot et problem – og ikke en 
krise. Det samme gælder flygtningeproblemer. Hvis 
det er et sikkerhedsproblem mod USA – og ikke mod 
Danmark, Israel eller Mozambique – så håndterer vi 
det. Ellers håndterer vi det, hvis vi ikke har travlt den 
dag.’  
 Den største svaghed ved en Wilsoniansk måde 
at føre politik på er en mangel på evnen til at tænke 
strategisk, mener han: at sætte problemerne i 
rækkefølge.  

"Evnen til brutalt at ignorere ting er en del af, 
hvad der kræves af en politiker. Evnen til at lade 
visse problemer blive værre. Og hvis man ikke har 
evnen til at tackle det, vil man ikke lykkes som 
politiker". 
 

"Evnen til brutalt at ignorere 
ting er en del af, hvad der 
kræves af en politiker. Evnen til 
at lade visse problemer blive 
værre. Hvis man ikke har evnen 
til at tackle det, vil man ikke 
lykkes som politiker". 

  
 


