
USA GÅR MED I KRIGET 

VARFÖR GICK USA MED I 
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET? 

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 



LUSITANIA 1915 

Torpederad av den tyska U-båten U-20 fredag 7/5 1915 

Den 7 maj 1915, torpederades och sänktes det brittiska passagerar-
fartyget RMS Lusitania. Fartyget fraktade människor samt en del gods 
mellan USA och Storbritannien. 1959 människor fanns ombord på 
fartyget. Av dessa dog 1198 stycken varav 128 stycken var amerikaner. 
Sänkningen av Lusitania upprörde USA mycket och det kom att bli en 
bidragande orsak till USA’s inträde i kriget två år senare, mot Tyskland... 
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DET OINSKRÄNKTA TYSKA  
UBÅTSKRIGET 

Tyskland annonserade att de skulle 
återuppta det oinskränkta 
ubåtskriget den 9 januari, 1917. 
USA bröt därefter de diplomatiska 
förbindelserna med Tyskland. 
Detta är en av huvudorsakerna till 
att USA gick med I kriget! 
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ZIMMERMANTELEGRAMMET 

   I frustration över den brittiska flottans blockad av de tyska hamnarna så bröt Tyskland de tidigare löftena om ett begränsat ubåtskrig i 
februari 1917.  Som ett svar på denna brutna överenskommelse  bröt USA de diplomatiska förbindelserna med USA.  
   I januari 1917, lyckades britterna avkoda ett telegram från den tyske utrikesministern  Arthur Zimmermann till den tyska ambassaden i 
Mexiko, Minister von Eckhardt. Detta telegram erbjuder Tyskland  amerikanskt territorium till Mexiko om de går med i kriget på tysk sida. 
Zimmermann avslöjade senare  att detta dokument var äkta då han i ett tal bekräftade dess existens.. . 
   Detta meddelande drog definitivt in USA i första världskriget. Det hade en sådan avgörande betydelse för den amerikanska allmänna 
opinionen att David Kahn, författare till boken  ”The Codebreakers” skrev ”Ingen annan enskild kryptering av ett dokument har haft sådana 
enorma konsekvenser” 
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EKONOMISKA ORSAKER 
USA gick inte med i första världskriget för att försvara sig 
utan de gick med i kriget för att stärka sin ekonomi. USA 
behövde ett lyft i sin ekonomi som hade börjat stagnera. Ett 
deltagande i första världskriget skulle innebära fler 
arbetstillfällen, säkerhetsställa gjorda investeringar (i de 
krigsförande nationerna Storbritannien och Frankrike), ge 
kvinnor möjlighet att komma ut i arbetsmarknaden och öka   
         den amerikanska exporten… 

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 



MILITÄR LOTTDRAGNING – VEM SKALL GÅ UT I KRIGET? 

Få frivilliga – därför värnplikt och ett officiellt militärt ”lotteri” 
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