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“Conservative with a heart” 
– reflektioner över George W. Bushs “compassionate 
conservatism” 
  

 

1. Inledning 

 

I det ideologiska och praktiskpolitiska identitetsbygge som George W. Bush 

under sin presidentperiod arbetade med på den inrikespolitiska arenan fanns 

en rad ideologiska byggklossar som var hämtade från tankar omkring en 

”compassionate conservatism”. Arbetet med bygget, som oftast skedde i 

skuggan av utrikespolitiska händelser, framskred på flera fronter under hela 

presidentperioden. Det ingick i en övergripande politisk policy med två 

inriktningar eller huvudmål, sammanfattningsvis beskrivna i det första 

installationstalet med orden ”justice” och ”compassion.”1  

Målen återkom exempelvis i ett ”fund-raising letter” daterat den 23 maj 

2003. I detta brev nämnde Bush att hans arbete syftade dels till ”expanding 

peace and freedom throughout the world” – en policy som drabbades hårt av 

                                                           
1 http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address. html 

http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address.%20html
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den svåra politiska och militära utvecklingen i Irak och Afganistan, dels till 

att hjälpa nationen att bli mer ”compassionate and prosperous”.2  

Bush kunde i sammanhanget mycket förenklat beskriva sin egen 

”compassionate conservatism” med att säga att han var en ”conservative 

with a heart”. Detta skedde till exempel när han tillfrågades om varför han 

så starkt betonade god undervisning för alla barn och det därtill hörande 

temat ”No Child Left Behind”.3 I installationstalet förklarade Bush vidare: 

”America, at its best, is compassionate”.4 Bakom dessa ord och bakom ett 

flertal politiska ställningstaganden fanns naturligtvis sammansatta och 

komplicerade drivkrafter. Flera av de byggklossar som i Bushs politiska och 

praktiska identitetsbygge bildade själva fundamentet hade otvetydiga 

kopplingar till en religiöst präglad övertygelse. För att fullt ut kunna förstå 

den politiska frågan krävs därför även kännedom om dess religio-politiska 

kontext. 

Syftet med detta arbete är att från religionsvetenskaplig synvinkel på ett 

introducerande sätt presentera några reflektioner över religionens roll för 

George W. Bushs ”compassionate conservatism.” 

  

2. Religio-politisk bakgrund 

 

På svensk mark uppmärksammades den religio-politiska dimensionen på 

den amerikanska politiska scenen på ett särskilt sätt i samband med 

presidentvalet 2004, och då inte minst dess moraliska sida. Fenomenet som 

sådant är emellertid lika gammalt som den amerikanska staten, en 
                                                           

2 Gary Scott Smith, Faith and The Presidency. Oxford: Oxford University Press, 
2006, s. 387 
3 George W. Bush, A Charge to Keep. New York: William Morrow and Co. Inc., 
234f. 
4 http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address. html 

http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address.%20html
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iakttagelse som Robert N. Bellah uppmärksammade 1967 i sin artikel om 

amerikansk civilreligion, en artikel som blev startskottet på den moderna 

civil-religiondebatten i de Förenta staterna. Bellah konstaterade att 

”[Religious thoughts] have played a crucial role in the development of 

American institutions and still provide a religious dimension for the whole 

fabric of American life, including the political sphere.”5  

När det gäller George W. Bush, betonas ofta ”good versus evil”-tematiken 

med religiös klangbotten i den mediala bevakningen i Sverige. 

Terminologin är långt ifrån ny. Den har sedan länge varit väl känd och 

brukad på amerikansk politisk mark, inte minst i modern tid sedan Kalla 

krigets dagar. Som tydliga exempel på detta kan nämnas Harry Trumans 

installationstal 1949,6 och Dwight D. Eisenhowers andra installationstal, 

1957.7 

 

Ett tema som på något utförligt sätt ännu inte tagits upp i svensk 

forskningsvärld – och märkligt nog inte heller på den internationella scenen 

– är de religio-politiska aspekterna på Bush’s socialpolitiska agenda, där en 

tydlig betoning på ”compassionate conservatism” var förhanden. Detta trots 

att ”compassionate conservatism” intog en central plats i det politiska 

tänkandet. Så har exempelvis statsvetaren och Bush-kännaren Paul Kengor 

beskrivit denna typ av konservatism som Bushs ”trade-mark”.8  

Det går emellertid ganska omgående att fastställa att även när det gäller 

detta amerikanska politiska sammanhang, det vill säga företeelsen 

”compassionate conservatism”, är hänvisningar till uttalade eller 

underförstådda religiösa motiveringar till politiska ställningstaganden legio. 

                                                           
5 Daedalus, Vol. 99, s. 3f. 
6 Public Papers of the President, 1949, January 20, 1949, s. 112. 
7 Public Papers of the President, January 21, 1957, s. 60ff. 
8 Paul Kengor, God and George W. Bush. A Spiritual Life. New York: Regan 
Books, 2004, s. 41 
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Exempelvis hänvisade Bush i sitt första installationstal till Jesu liknelse om 

den barmhärtige samariern.9  

 

3. ”Compassionate Conservatism”  

 

Terminologin ”compassionate conservatism” har kanske tydligast fått 

representera ett sätt att försöka lösa en rad sociala problem genom att 

mobilisera så kallade ”faith-based institutions”. Bush betonade inte sällan 

att arbetet för de fattiga, och uppmuntran till ansvar för denna sak, ofta har 

sitt ursprung i en trosövertygelse. ”True faith is never isolated from the rest 

of life, and faith without works is dead,” kunde han förklara med tydlig 

hänvisning till Jakobs brev i Nya testamentet,10 och fortsätta: ”Faith teaches 

us that God has a special concern for the poor, and that faith proves itself 

through actions and sacrifice, through acts of kindness and caring for those 

in need. For some people, Jesus’s admonition to care for the least of these’ 

is an admirable moral teaching.”11  

Politiken har emellertid mer övergripande beskrivits som en politik som 

betonar ”the worth, dignity, and power of each individual, the importance of 

limited, efficient government, and the value of free markets and free 

trade”.12 På presidentens webb-sida kunde man finna definitionen: 

”Compassionate conservatism means providing vigorous and thorough 

                                                           
9 http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address. html. Liknelsen återfinns i 
Nya testamentet, Evangelium enligt Lukas, kap. 15. 
10 Jakobsbrevet 2:17: ”Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den 
död.” (Bibelkommisionens översättning 1981). 
11 Se t.ex. http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address. html och Remarks 
by the President Via Satellite to the Southern Baptist Convention 2002 Annual 
Meeting, June 11, 2002,   
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020611-5.html. 
12 Smith, s. 387. 

http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address.%20html
http://www.whitehouse.gov/news/inaugural-address.%20html
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support for those in need, while preserving the dignity for the individual and 

fostering personal responsibility.”13 

Bush menade att det amerikanska samhället efterhand hade kommit att 

präglas mer av själviskhet än uppoffring (”selfishness” vs. ”sacrifice”). I 

andan av själviskhet hade tanken på personligt ansvarstagande urholkats, 

vilket i sin tur hade lett till en utveckling mot en ”beroendekultur”, där 

exempelvis staten förväntades lösa den enskildes problem. Bush ville vända 

denna utveckling, vilket ledde till att han drev en politik som underströk 

enskilda initiativ och enskilt ansvar. I grunden handlade det om att skapa 

utökade möjligheter för politiska initiativ på lokalt plan, för grannskap, 

frivilligorganisationer och enskilda individer.14 I enlighet härmed arbetade 

Bush även för att initiera och uppmuntra ett trosbaserat (kristet, men även 

annat religiöst) präglat socialt arbete, i kombination med en betoning på 

personligt ansvar samt på personlig och samhällelig självdisciplin.  

Det gällde främst att undanröja statliga hinder för denna typ av verksamhet, 

men även möjligheter att ekonomiskt stödja dylika initiativ. De som skötte 

verksamheten bäst skulle inte undanhållas statligt stöd, resonerade Bush. 

Hans egen deklarerade erfarenhet från Texas var att trosbaserade 

organisationer kan ”outperform their secular equivalents” och därmed 

”should be allowed to compete for the same government funds”.15 De 

trosbaserade organisationerna ”should be allowed to compete for taxpayers’ 

money if they provided necessary services, produced positive results, and 

helped all those in need regardless of their faith.”16 Det handlade alltså inte 

om att stödja en specifik trosövertygelse, vilket konstitutionen förbjuder, 

                                                           
13 Se ”A Blueprint for New Beginnings–7. Champion Compassionate 
Conservatism.” http://www.whitehouse.gov/news/usbudget/blueprint/bud07.html. 
14 Smith, s. 387. 
15 ”Bush Pushes Programs to Help Those in Need”, Feb. 10, 2006. Fox News 
Online. Smith, s. 389. 
16 Smith, s. 389. 

http://www.whitehouse.gov/news/usbudget/blueprint/bud07.html
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utan om att stödja effektiva arbetssätt att motarbeta fattigdom och social 

misär, oavsett om arbetet var drivet av trosbaserade organisationer eller inte.  

Denna socialpolitiska filosofi och detta tillvägagångssätt är ”ingrained in my 

heart”, förklarade Bush.17 Skälen var flera, bland annat praktiska och 

moraliska: Bush konstaterade: ”We are committed to compassion for 

practical reasons. When men and women are lost to themselves, they are 

also lost to our Nation. When millions are hopeless, all of us are diminished 

by the loss of their gifts”. Och vidare: ”And we’re committed to compassion 

for moral reasons. Jewish prophets and Catholic teaching both speak of 

God’s special concern for the poor. This is perhaps the most radical teaching 

of faith, that the value of life is not contingent on wealth or strength or skill, 

that value is a reflection of God’s image.”18 

  

4. Bakgrund och erfarenheter 

 

Konceptet ”compassionate conservatism” hade främst elaborerats av 

professorn i journalism vid University of Texas, Austin, Marvin Olasky, 

som även var verksam som konservativ skriftställare och redaktör för World 

Magazine.19 Bush inspirerades av Olasky, men även av Myron Magnet vid 

Manhattan Institute.20 Olasky och Marvin har benämnts ”the godfathers” of 

                                                           
17 Bush, s. 234. 
18 Commencement Address at the University of Notre Dame in Notre Dame, 
Indiana. Weekly Compilation of Presidential Documents, May 28, 2001. 
19 Kengor, s. 41. För information om Olasky, se t.ex. 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Marvin_Olasky. 
20 Smith s. 387. För information om Magnet, se t.ex. http://www.manhattan-
institute.org/html/magnet.htm. 

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Marvin_Olasky
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Bushs ”compassionate conservatism”.21 Olaskys The Tragedy of American 

Compassion (1992)22 och Magnets The Dream and The Nighmare (1993)23 

har blivit klassiker i genren och kom inte bara att påverka George W. Bush 

utan även andra ledande GOP-personligheter, som Karl Rove, William 

Bennet och Newt Gingrich. Som guvernör i Texas sökte Bush stöd hos både 

Olasky och Magnet för att implementera ”compassionate conservatism”-

filosofin i delstatens politiska liv.24 

Även om konceptet blev en uppmärksammad socialpolitisk filosofi först 

under George W. Bushs presidenttid förekom det redan under faderns 

valkampanj 1988.25 Ett praktiskt-politiskt nedslag av tanken fanns nämligen 

i George H. W. Bushs så kallade ”Thousand Points of Light”-agenda, där 

presidenten uppmärksammade personer och organisationer som på frivillig 

basis arbetade med sociala stöd- och hjälpprogram och välgörenhet för att 

råda bot på sociala problem i det amerikanska samhället. Men detta inslag 

fick alltså ingen större politisk uppmärksamhet.26  

George W. Bush träffade såväl Magnet som Olasky, Olasky första gången 

1993, för att diskutera innebörden av ”compassionate conservatism”. 

Olaskys bakgrund var för övrigt den att han var född jude men under tidiga 

tonår lämnade sin mosaiska tro till förmån för kommunism och ateism, men 

                                                           
21 The Dallas Morning News, ”The godfathers of ’compassionate conservatism’: 
Author’s works have helped shape candidate Bush’s core philosophy” av Bill 
Minutaglio, April 16, 2000. 
22 Weaton, Ill., Crossway Books, 1992. 
23 The Dream and The Nighmare. The sixties’ legacy to the underclass, New York: 
W. Morrow, 1993. 
24 The Dallas Morning News, ”The godfathers of ’compassionate conservatism’: 
Author’s works have helped shape candidate Bush’s core philosophy” av Bill 
Minutaglio, April 16, 2000; The New York Times, “Bush Draws Campaign Theme 
From More Than “the Heart” av Alison Mitchell, June 11, 2000, http://manhattan-
institute.org/html/_nyt-bush_draws_campaign_.htm. 
25 Även Bob Dole brukade ordkombinationen under valåret 1996, men endast som 
ett svar på ett angrepp, Ingen genomtänkt politik kopplades då till terminologin. 
26 Kjell O. Lejon, ”God Bless America!”, Lund University Press 1994, s. 59ff. 
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kom senare, under 1970-talet, att dras till kristendomen. Han blev med tiden 

en aktiv medlem i den konservativa Redeemer Presbyterian Church i Austin. 

I The Tragedy of American Compassion underströk Olasky betydelsen av en 

”faith component” i det sociala arbetet och betonade så kallade ”faith-based 

initiatives”. Sin grundläggande drivkraft till denna innehållsmässiga 

hållning hade Bush dock redan tidigare utvecklat genom egen erfarenhet, 

praktisk och politisk. Begreppet ”compasionate conservatism” var för övrigt 

för Bush, med David Aikmans ord, ”less a theoretical reconfiguring of 

philosophical and political principles than an effort to instinctively articulate 

personal faith convictions–convictions holding that Christians should 

always try to help the disadvantaged–in the language of accepted political 

philosophy”.27 

När Teen Challenge, en organisation som bland annat framgångsrikt startat 

ett pionjärarbete med kriminellt belastade gäng och narkomaner i fattiga 

delar av New York redan på slutet av 1950-talet och som grundats av 

pingstpastorn David Wilkerson, sökte licens i delstaten Texas för sitt 

rehabiliteringsarbete för alkohol- och drogberoende personer, irriterade sig 

guvernör Bush på den delstatliga myndighetens svar. De såg inte till allt det 

positiva arbete och det resultat som organisationen redovisade, menade 

Bush. Detta föranledde honom att initiera en rad förändringar i 

delstatslagarna, vilket ledde till att organisationer som arbetade med 

”trosförändring” som främsta instrument i arbetet med beteende och livsstil 

hos drogmissbrukare och ungdomsbrottslingar inte längre skulle kunna 

drabbas av statliga begränsande åtgärder.  

Bush kom även att inbjuda Prison Fellowship, en kristen organisation med 

en ”InnerChange ministry”, att starta en verksamhet i Texas. Organisationen 

var grundad av Charles Colson, berömd och tidigare dömd för sin 

                                                           
27 David Aikman, A Man of Faith. The Spiritual Journey of George W. Bush. 
Nashville: W. Publishing Group, 2004, s. 95. 
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inblandning i Watergateskandalen men som under sin egen fängelsetid blivit 

en bekännande kristen. Resultatet av inbjudan blev ett kristet drivet fängelse 

placerat i Sugar Land, det första i sitt slag i USA. Det var alltså inte ett 

fängelse med en kyrka i utan ett på kristen grund drivet fängelse med en 

”Christ-centered agenda”, ”a radical experiment in rehabilitation”. Fångarna 

levde som studenter på ett kristet college. Här ingick bibelstudier och bön, 

allt i arbete på en livsförändring ”i kraften från Jesus Kristus”.  

Bush visade senare stor beundran för det arbete som pågick och pekade på 

påtagliga livsförändringar. Han citerade bland annat James Peterson, en 

fånge som blivit kristen och förklarade: ”This is God’s program. He’s really 

moving in the prison, and He’s got me right in the middle of it.” Vid ett 

tillfälle fanns ett fotografi på Houston Chronicle’s förstasida med Bush och 

en fånge, dömd för mord, sjungande ”Amazing grace” tillsammans. Han 

kunde senare även peka på att vetenskapliga undersökningar (från år 2003) 

visat att fångar på denna typ av fängelse har 50% längre återfallssiffror än 

reguljära fängelser.28 

Erfarenheterna från det politiska arbetet i Texas uppfattade alltså Bush som 

positiva. Erfarenheten av vad tron kunde betyda för förändring av den egna 

livsstilen hade Bush dessutom burit med sig en längre tid. Tron hade även 

stärkt den egna självdisciplinen. Det var några moment av trosförnyelse som 

enligt Bushs egen utsago skapat förutsättningarna för det senare politiska 

arbetet och hans positioner som guvernör och senare president. Hans 

socialpolitiska filosofi var och är grundad i hans grundsyn, i vilken Jesus 

Kristus är den främste ”filosofen”. Detta var sagt vid en intervju av de 

republikanska presidentkandidaterna i december 1999. Bush fortsatte, när 

han ombads förklara sitt påstående: ”When you turn your heart and your life 

                                                           
28 Aikman, s. 99ff; Kengor, s. 41ff. 
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over to Christ, when you accept Christ as the Saviour, it changes your heart. 

It changes your life. And that’s what happened to me.”29 

En annan erfarenhet som Bush hade med sig in i det politiska arbetet var 

erfarenheterna av det egna hjälparbetet i Houstons fattiga innerstadsdelar 

med organisationen PULL (Professional United Leadership League). 

Organisationen arbetade med utsatta och missgynnade ungdomar. Bushs 

uppgift var att söka sponsorer för arbetet. Det berättas att han under denna 

tid köpte kläder och skor till behövande ungdomar. Bush valde att fullfölja 

detta uppdrag under några månader innan studierna i Harvard tog vid hösten 

1973. Han såg senare även kyrkligt socialt arbete och kom bland annat i 

kontakt med kyrkliga projekt som fokuserade på arbetet för hemlösa.30 

En rad komponenter hade alltså inspirerat Bush till anammandet av en 

”compassionate conservatism”. En grundläggande faktor var hans egna 

religiösa erfarenhet och grundhållning. En annan viktig faktor var kontakten 

med Olasky, som hjälpte Bush att formulera och fördjupa de teoretiska 

implikationerna av den socialpolitiska filosofin. En tredje var de positiva 

erfarenheterna av arbetet med ”faith-based-initiatives” i Texas.  Till detta 

kom även andra praktiska erfarenheter.  

 

5. ”Faith-Based and Community Organizations” 

 

Bush ville genom sin ”compassionate conservatism”-politik frigöra 

ekonomiska resurser för det arbete som bedrevs inom kyrkor och andra 

”faith-based” organisationer och därigenom bekämpa sociala problem i 

USA. Det socialarbete med personligt ansvarstagande som pågick i 

trosbaserad anda ansågs i detta resonemang vara ett utslag av 
                                                           

29 Aikman, s. 3. 
30 Aikman, s. 53f. 
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”compassionate conservatism”. Det tänktes stötta och vägleda människor 

med sociala problem, men aldrig leda till att berörda personer fråntogs 

personligt ansvar.  

En annan sak var att vissa kyrkor och religiösa organisationer inte ville ta 

emot statligt ekonomiskt stöd för sitt arbete och detta av principiella skäl 

eftersom man inte på något sätt ville bli beroende av statliga pengar för sin 

verksamhet. Bushs linje låg hur som helst kvar. Den djupt personligt 

förankrade socialpolitiken drevs fortsatt vidare. Under den första 

presidentperioden höll Bush mer än fyrtio tal för denna sak. Dessutom togs 

den upp i alla ”State of Union”-tal under perioden.31  Till dessa tal kom 

praktiskt handlande. 

Genom en lång rad ”Executive Orders” tillskapade president Bush dels ett 

White House Office of Faith-Based and Community Initiatives (OFBCI)32, 

dels flera Centers for Faith-Based Initiatives inrymda i olika departement 

eller statliga myndigheter.33 I april 2006 kunde de räknas till elva stycken. 

De fanns placerade vid Department of Labor, Department of Education, 

Department of Justice, Department of Health and Human services, 

Department of Homeland Security, Department of Housing and Urban 

Development, Department of Agriculture, U.S. Agency for International 

                                                           
31 Smith, s. 389. Se t.ex. State of Union Address 2003: “Our fourth goal is to apply 
the compassion of America to the deepest problems of America. For so many in 
our country -- the homeless and the fatherless, the addicted -- the need is great. Yet 
there’s power, wonder-working power, in the goodness and idealism and faith of 
the American people […] Americans are a free people, who know that freedom is 
the right of every person and the future of every nation. The liberty we prize is not 
America's gift to the world, it is God's gift to humanity.  We Americans have faith 
in ourselves, but not in ourselves alone. We do not know -- we do not claim to 
know all the ways of Providence, yet we can trust in them, placing our confidence 
in the loving God behind all of life, and all of history. May He guide us now. And 
may God continue to bless the United States of America.” 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html.  
32 Executive Order 13199, Jan 29, 2001. 
33 Vad gäller de fem första, se Executive Order 13198, Jan. 29, 2001. För  
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Development, Department of Commerce, Department of Veteran Affairs 

och Small Business Administration.34   

Vid tillskapandet av OFBCI deklarerades att ”Faith-based and other 

community organizations are indispensable in meeting the needs of poor 

Americans and distressed neighborhoods. Government cannot be replaced 

by such organizations, but it can and should welcome them as partners.” Det 

övergripande målet för initiativen var ”compassionate results”. Med denna 

policy skulle ”private and charitable community groups, including religious 

ones… have the fullest opportunity permitted by law to compete on a level 

playing field, so long as they achieve valid public purposes, such as curbing 

crime, conquering addiction, strengthening families and neighborhoods, and 

overcoming poverty.” Policysektionen i presidentens beslutsdokument 

avslutades med följande ord: ”This delivery of social services must be 

results oriented and should value the bedrock principles of pluralism, 

nondiscrimination, evenhandedness, and neutrality.” Vidare utlades en rad 

principer för det arbete som skulle utföras.35 Sammantaget skulle Bushs 

”compassionate conservatism”, enligt John DiIulio Jr., OFBCI:s förste chef, 

”provide health insurance for all children, help the working poor get tax 

credits, strengthen federal welfare reform laws, increase fundings for the 

’armies of compassion,’ give more aid to the large cities where many poop 

people live, assist families of prisoners, and implement ’No Child Left 

Behind’.”36 

Bush betonade vidare vikten av speciella åtgärdsprogram och avsatte 

exempelvis pengar i budgeten 2005 till ett ”initiative to reduce recidivism 

and the societal costs of reincarceration by helping inmates find work when 
                                                           

34 http://www.whitehouse.gov/government/fbci/. Vad gäller exempelvis 
“Responsibilities of the Department of Homeland Security with Respect to Faith-
Based and Community Initiatives”, se Executive Order 13397, March 7 2006. 
35 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001 /01/20010129-2.html.  
36 DiIulios ”The Future of Compassion: President Bush’s Social Program Hasn’t 
Gotten the Chance”, Philadelphia Inquirer, Dec. 3, 2002. Smith, s. 388. 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/01/20010129-2.html
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they return to their communities.” Initiativet ”will harness the resources and 

experience of faith-based and community organizations (FBCOs) in helping 

returni.ng inmates contribute to society”.37 

Under båda presidentperioderna försökte alltså Bush skapa praktisk-

politiska förutsättningar för att kunna förverkliga den politiska 

”compassionate conservative”-politiken. Detta arbete ledde naturligtvis till 

en debatt i såväl politiska, religiösa som mediala sammanhang, där både 

lovord och stark kritik framfördes.  

 

6. Några debattinlägg 

 

Politiskt och religiöst var debatten delad i olika läger. Allmänt kan man säga 

att de flesta evangelikala kristna – såväl vita, svarta som ”hispanic” – var 

positiva till grundidén, medan de flesta ”mainline Protestants”, reformjudar 

och konservativa judar var mer eller mindre negativa.  

Bland förespråkarna återfanns exempelvis en uppskattning av att staten 

uppmuntrade individer att uppöva medkännande (”exercise compassion”), 

att initiativet uppmuntrade kyrkor och andra organisationer till att bekämpa 

fattigdom och social misär, att staten såg och uppmuntrade den positiva roll 

kyrkorna spelade i det amerikanska sociala närverket och att det på delstats- 

och lokal nivå tillskapades en lång rad organisationer som arbetade i en 

riktning som överensstämde med ”compassionate conservatism”-filosofin.  

Bland motståndarna återfanns en rad argument, såsom att konceptet kunde 

leda till proselytism, att det alltid finns en koppling till staten i detta arbete, 

vilket kan verka komprometterande på kyrkorna, att arbetet inte var i 

                                                           
37 Fact Sheet: Protecting Communities by Helping Returning Inmates Find Work. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040123-4.html     
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överensstämmelse med doktrinen om separation mellan kyrka och stat och 

att initiativet inte tillräckligt betonade strukturella orsaker till fattigdomen i 

USA. Ytterligare argument som presenterades emot ”faith-based 

initiatives”-politiken var att religiösa grupper med extrema uppfattningar 

kunde gynnas, såsom Nation of Islam – vars ledare uttryckt antisemitiska 

uppfattningar – och Scientologirörelsen.38 Kopplingen till staten var för 

övrigt en oro som uttrycktes även av konservativa och evangelikala kristna, 

som annars i princip var för förslaget, speciellt om staten ville gå in och 

styra kyrkornas inriktningar och uttrycksformer i en eller annan riktning. 

Stark kritik framfördes från intressegrupper från sekulärt anti-kyrkligt håll. 

Bland annat ifrågasatte man om trosbaserade grupper åstadkom bättre 

resultat än andra mer sekulärt inriktade grupper och menade att Bush 

favoriserade kristna organisationer och initiativ. 

Från ytterligare håll framfördes kritik. Några menade att Bushs politik 

varken var ”compassionate” eller ”conservative”, bland annat på grund av 

konsekvenserna för annan välfärdspolitik, som hade nedtonats; ”faith-based 

initiatives”-politiken hade inte fått ett genomslag som stod i proportion till 

andra neddragningar inom välfärdssektorn. Sammantaget menade man alltså 

att statens hjälp minskat.  

Från visst konservativt håll hade man över huvud taget inte accepterat 

brukad terminologi. Detta för att man menade att den implicerade att man 

tidigare inte varit intresserad av de fattiga, det vill säga att man tidigare inte 

givit uttryck för någon ”compassionate” politik.39 

                                                           
38 Se t.ex. Smith, s. 390f. , med hänvisningar. 
39 National Review, NRO, Sept. 23, 2005. Artikel av redakören Jonah Goldberg: 
“Goodbye to All That. Is this the end of ‘compassionate conservatism’?”;The 
Washington Post, washingtonpost.com. Feb 28, 2003 (Final Edition) Section A, s. 
A23. 
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En ytterligare komplikation för Bush var att kongressen satte upp hinder på 

vägen. Republikanska senatorer var inte tillräckligt angelägna för att driva 

saken och många demokratiska senatorer hade av olika skäl varit direkta 

motståndare till politiken. Även om Bushs ”faith-based initiatives” 

passerade Representanthuset blev det stopp i Senaten, vilket några menade 

fick Bushadministrationen att överlag sänka målsättningen med arbetet i 

avsevärd grad.40 Ett huvudskäl till Senatens tveksamhet var diskussionen 

om att trosbaserade organisationer skulle kunna få statliga bidrag även om 

de utövade ”diskriminering” vid anställningar, till exempel krävde en viss 

trosövertygelse om en anställning skulle komma i fråga, förvisso en sak som 

var en självklarhet för de flesta av kyrkor och liknande arbetsgivare. Bushs 

förslag, som även godkändes av Representanthuset, var att trosbaserade 

organisationer skulle undantas från denna regel om förbud mot 

diskriminering.41 Det kan i sammanhanget påpekas att vissa trosbaserade 

grupper även tidigare erhållit statligt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. 

Bland dessa fanns till exempel Frälsningsarmén, Catholic Charity och 

Jewish Family Services. De hade i den stödda verksamheten emellertid 

avstått från evangelisation och tillämpat statliga icke-diskrimineringsformer 

vid anställningar.42 

Ett annat skäl till svårigheten att driva politiken framåt ansågs vara 

komplexiteten i den statliga byråkratin. Ytterligare en komplikation var de 

olikartade lokala omständigheterna för många trosbaserade grupper. 43  

                                                           
40 Se t.ex. http://www.senate.gov/~finance/leg/hr7.pdf ; S 1924, Care Act of 2002, 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s1924is.txt.pdf; S.272, Care Act 
of 2003, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c108:2./temp/~/mdbskaQEko; The 
Washington Post, washingtonpost.com. Dec. 26, 2002 (First Edition) Section A, p. 
A01. 
41 Se t.ex. The Washington Post, washingtonpost.com. Dec. 26, 2002 (First Edition) 
Section A, s. A01. 
42 Smith, s. 391. 
43 Smith, s. 390. 

http://www.senate.gov/~finance/leg/hr7.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s1924is.txt.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s1924is.txt.pdf
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c108:2./temp/~/mdbskaQEko
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Samtidigt skulle man kunna betona att Bushadministrationen inte kunde 

uppbåda tillräckligt mycket stöd för saken ibland ledamöterna i kongressen, 

eller att det inte fanns tillräckligt starkt tryck från väljargrupper för att 

påverka situationen i främst Senaten. Från senatorshåll, såsom från John 

McCain (R-Arizona), hävdade man även att Vita huset inte tillräckligt drev 

saken för att skapa en tillräcklig politisk bas för få igenom förslagen vid 

omröstningarna.44 Irakfrågan och förslagen om skattesänkningar hade fått 

allt större utrymme i Vita husets kraftsamling.45 

Även från annat namnkunnigt håll, såsom från Marvin Olasky och professor 

Robert Putnam, Harvard University, som båda i princip var mycket positiva 

till idén om ”compassionate conservatism”, framfördes kritik. Båda 

berömde visserligen Bush för hans retoriska bruk av konceptet, men 

kritiserade honom för att så lite åstadkommits i den praktiska politiken. Den 

26 december 2002 förklarade Putnam: ”They have not yet done nearly 

enough in practical terms to match the rhetoric.” Han menade att ”right-

wing conservatives” hade segrat över ”the compassionates” när det gällde 

budgetfrågorna. Vid samma tid formulerade sig Olasky på följande sätt: ”I 

give an ’A’ in terms of President Bush’s personal effort in setting the 

message, and an ’F’ in terms of legislation at this point.” Han var dock 

positiv till de regleringar som Bush åstadkommit i egen kraft som 

president.46  

När det gäller ”No Child Left Behind”-programmet genomfördes en 

budgetökning på 30 procent under de två första åren för arbetet med de 

fattigaste studenterna, där de fattigaste skoldistrikten fick proportionerligt 

mer i ökning än öviga distrikt. Men kritik framfördes ändock. Debattörer 
                                                           

44 The Washington Post, washingtonpost.com. Dec. 26, 2002 (First Edition) Section 
A, s. A01. 
45 Smith, s. 388 med hänvisning i not 234; Washington Post, washingtonpost.com. 
Dec. 26, 2002 (First Edition) Section A, p. A01. 
46 The Washington Post, washingtonpost.com. Dec. 26, 2002 (First Edition) Section 
A, s. A01. 
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menade att tillräckligt med pengar inte har tillförts programmet; summan 

som faktiskt tillfördes var lägre än den som kongressen tagit i budgeten. 

Andra menade att Bushadministrationen inte tillräckligt drev en politik som 

skulle kunna nå upp till målet att en ha ”a highly qualified” lärare i varje 

klassrum år 2006. En sak som komplicerade detta ärende var att delstaterna 

inte alltid lämnade korrekta uppgifter till Utbildningsdepartementet, 

exempelvis gällande ”dropout rates” vid delstaternas ”high-schools”, en sak 

som belagts av den politiskt opartiska Education Trust, Washington, D.C.47  

Orkanen Katrinas verkningar i främst New Orleans blev ett annat problem 

för Bush, och ytterligare kritik framfördes mot hans politiska handlande 

eller i vissa fall brist på sådant. Var detta slutet på ”compassionate 

conservatism?”, frågade sig Jonah Goldberg, redaktör för National Review. 

Han menade att ”compassionate conservatism” var tänkt att fungera som en 

stat, som är en förlängning av familjen, och det fungerar inte, lika lite som 

liberal välfärdspolitik: ”Welfare-state liberalism want the state to act like 

your mommy. Compassionate conservatism wants to be your daddy. The 

problem: Government cannot love you, nor should it try.” Goldberg 

tillägger: ”The real compassionate conservatism is the one from Bush’s 

campaign speeches. It’s all about proving that conservatives ‘care’ – no 

matter how much it costs.”48  

Katrinakatastrofen var gigantisk, och kritiken för bristande federalt stöd var 

av samma dignitet. Tillsammans med utvecklingen i Irak-kriget ledde denna 

utveckling till att den politiska situationen alltmer började mörkna för Bush, 

och därmed även för hans socialpolitiska agenda. Mellanvalet till 

Representanthuset och Senaten i november 2006 bekräftade opinionsläget. 

Resultatet blev ett ännu starkare politiskt motstånd mot ”compassionate 

                                                           
47 The New York Times, nytimes.com, Jan. 10, 2004 (Late Edition), Section A, s. 
12. 
48 National Review, NRO, Sept. 23, 2005. Artikeln “Goodbye to All That. Is this 
the end of ‘compassionate conservatism’?” 
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conservatism”-filosofin än under de tidigare sex åren av Bushadministration 

i Vita huset.49 En av Bushs talskrivare, Michael Gerson, betonade tidigt att 

Bush underströk att ”social consensus must precede change.”50 Att en 

”social consensus” skulle kunna åstadkommas mellan Vita huset och 

kongressen efter valet 2006 blev allt mindre troligt. 

 

7. ”Compassionate Conservatism” som identitetsbygge 

 

Den social-politiska betoningen i Bushs presidentpolitik kan ses som en del 

i ett försök till identitetsbygge. Det handlade även om att bygga en politisk 

organisation som både var förankrad i och förstärkte den amerikanska 

mentalitet i vilken en religiöst präglad kosmologi och antropologi utgör en 

självklar och grundläggande komponent.  

I detta ideologiska och politiska identitetsbygge handlade det dels om hur 

man såg på sig själv och sin uppgift, dels hur man vill bli sedd och förstådd 

av andra, såsom av sina väljare, sina politiska motståndare eller omvärlden 

över huvud taget. Identiteten byggde politiken och politiken var ämnad att 

förstärka identiteten. Men identiteten, såväl individens som 

”Superindividens”, nationens, hade flera sidor, där den ”självskrivna” var en 

sida och den tillskrivna oftast en annan. 

Det av Bush förespråkade politiska identitetsbygget med ”compassionate 

conservatism” som fundament och ”faith-based initiatives” som några av de 

                                                           
49 Valresultat. Senaten: GOP 49 (-6), Dem. 51 (+6); Representanthuset: GOP 202 (-
30), Dem. 233 (+31), Ind. 0 (-1); Governors: GOP (-6), Dem. 28 (+6). 
http://www.cnn.com/ELECTION/2006/ 
50 Smith, s. 387. 
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främsta byggklossarna, motsvarade inte allas bild av ett naturligt inslag i 

modernt amerikanskt nations- eller mentalitetsbygge. Politisk-filosofiska 

skiljelinjer tillsammans med den praktisk-politiska utvecklingen på såväl 

inrikes- som utrikespolitisk spelplan försvårade också Bushs försök att 

implementera ”compassionate conservatism”-filosofin i amerikanskt 

politiskt liv. Kritik framfördes från en rad olika håll. Några önskade inte 

detta ”amerikanska identitetsbygge” för att de inte själva kunde identifiera 

sig med det, andra menade att det byggdes på felaktiga premisser, och 

ytterligare andra menade att inte tillräckligt med pengar, arbete och energi 

lades ner på förverkligandet av den annars korrekta ritningen och det goda 

grundarbete som hade påbörjats. Bushs religiöst präglade retorik och 

positiva inställning till statligt stöd för de kristna kyrkornas och de kristna 

organisationernas arbete bland socialt utstötta och fattiga framkallade kritik 

från såväl sekulärt som kristet håll, främst med hänvisning till den tolkning 

kritikerna framförde när det gäller det första författningstillägget om 

separation mellan kyrka och stat.  

Samtidigt som den politiska situationen genom maktförskjutningarna i 

kongressen efter mellanvalet 2006 förändrades blev läget för det fortsatta 

arbetet allt svårare för Bush och hans administration. På många sätt hade en 

rad sprickor med tydlig klarhet visat sig i det av Bushs önskade 

identitetsbygget, där en av premisserna var att uppmuntra de krafter som den 

kristna tron genererat för arbetet med socialt och ekonomisk utsatta 

amerikaner.  

Måhända har den moderna amerikanska intellektuella identitetsbildningen 

på senare år resulterat i en så mångfasetterad politisk kontext att den 

gemensamma grunden för ett socialpolitiskt identitetsbygge smalnat av och 

inte längre kan vara starkt förenad med den typ av ”compassionate 

conservatism”-filosofi som Bush företrädde – med en åtminstone allmän 

anknytning till en konservativ eller evangelikal kristen uppfattning? Trots en 

påtaglig amerikansk civil-religion tradition med kristna förtecken blev det 
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politiska resultatet magert när det gällde statligt stöd till ”faith-based 

initiatives”, även om en regeringspolitisk organisation efterhand allt 

tydligare byggdes upp för att kunna förverkliga de vid presidentperiodens 

början uppsatta målen.  

Frågorna om vad en amerikansk identitet är och hur en amerikansk identitet 

skall byggas framöver diskuteras fortsatt i politiska, journalistiska och 

akademiska sammanhang. Sammanfattningsvis framstår tydligt att om man 

vill förstå amerikansk politik – och drivkrafterna bakom denna – på ett 

fullödigt sätt, krävs en förståelse också av ett perspektiv som tar upp 

amerikansk identitet och amerikansk mentalitet utifrån en 

religionsvetenskaplig synvinkel. Detta är uppenbart också när det gäller 

George W. Bushs ”compassionate conservatism”. 

 


