
Koreakrig och Kubakris

Händelseförlopp

Koreakriget:
49 styrt av Sovjet eller USA
Proxy War (ombudskrig)
Korea delas i två
Nord- och Sydkorea
Pågående konflikt, Sovjet skyller på USA

Bild visar September, Oktober & November 1950

kriget (25 juni)1950-1953(egentligen fortfarande pågående, men inte aktivt):
Nordkorea rycker fram snabbt, FN sätter ihop en motstyrka som trycker tillbaka nordkorea till
38 parallellen (38:e breddgrad), fortsätter in i nordkorea, Kina skickar in trupper, trycks
tillbaks till 38 parallellen
Kina utesluten ur fn och Ryssland bojkott -> fn (90> % amerikanska styrkor) gå in mot
nordkoreanska styrkor
Macarthur utsågs till ledare av FNs styrkor under korea kriget, men på grund av hans lätt
skjutglada fingrar när det kom till atombomber blev han avskedad och byttes ut mot Ridgway
eftersom Truman ville ha någon han kunde lita på när det kom till hanteringen av
atombomberna som USA skickade till Japan våren 1951 för att använda i koreakriget.
Efter att kina hade ingått i kriget tycktes det ha kommit till ett dödläge, bägge halvor av korea
ville fortsätta kriget medans kina och FN valde att börja med förhandlingar angående
vapenstillestånd.
Vapenstilleståndet skrevs under i Panjunjom, nordkorea och Kina skrev under samt FN.
Notera att Sydkorea ej skrev under, vilket ledde till att ett fredsfördrag aldrig godkändes =
länderna är fortfarande i krig (inte aktivt).

Kubakrisen oktober 1962:
Kuba och Sovjet ingår i en pakt där Kuba ska få militärt stöd av Sovjet.
Kennedy avvaktade först, trodde de endast det avtalet var i försvarssyfte
Ett amerikanskt spanarplan flög över Kuba och såg att de byggde militärbaser som kunde
hålla medeldistansraketer, som skulle kunna avfyras mot USAs fastland.



Sovjet gick i en överenskommelse att etablera missilvapebaser i kuba för att avskräcka en
framtida invasion. Detta sågs som en respons på USAs missilvapenetabisemang i Italien
och Turkiet . Detta tycker inte Usa om och leder i sin tur till att Usa placerar en militärisk
blockad på Kuba för att motverka att fler sovjetiska missiler transporteras till landet.
Blockaden kunde å ena sidan ses som krigsföring men å andra sidan maskerade USA
blockaden genom att kalla det för karantän och menade att de inte bröt mot något fredsavtal.
USA skulle fortsätta blockaden tills FN kunde gå in i Kuba och övervaka nedmonteringen av
baserna, och bortföringen av missilerna.

USA sa att en attack från Kuba skulle tolkas som en attack från Sovjet, och man var beredd
att använda kärnvapen.

Sovjet går tillslut med på att ta tillbaka vapnen och Kennedy ses som situationens “vinnare”,
även om många anser att konflikten var det närmaste kalla kriget kom till kärnvapenkrig

Usa tar ur missiler ur Turkiet och Italien, sovjet tar ur missiler ur Kuba
Avtal om att inte angripa Kuba militärt 63

Både USA och Sovjet beskyller sina ledare för att ha förhandlat med fienden.

Olikheter:
Många dog under koreakriget, få dog under kubakrisen
Kubakrisen löstes, Koreakriget “pågår” fortfarande
Kubakrisen löstes diplomatiskt, Koreakriget genom aktiv krigsföring (men fortfarande inte
löst)
FN skickade soldater till sydkorea i koreakriget, står mer neutralt i kubakrisen.
Kubakrisen direkt mellan Sovjet och USA medan koreakriget var mellan Nord- och sydkorea,
indirekt mellan Sovjet och USA

Likheter:
Konflikt (bl.a.) mellan Sovjet och USA
FN involverat i slutet av båda
Sovjet hjälper både Kuba och Nordkorea
Redo att använda atomvapen (kan urartas i världsomspännande konflikt)


