
Kubakrisen 1962 ,16-28 oktober

Kubakrisen var en tid då världen höll andan. Aldrig har vi varit närmare ett tredje världskrig 
än då. Sovjet byggde raketramper på den kommunististyrda ön Kuba. Ön hade under 
1959 genomgått en revolution ledd av den före detta advokaten Fidel Castro. Han lät 
Sovjet bygga ramper och frakta atombomber till Kuba. Det ville Inte USA tillåta för att det 
var för nära amerikansk mark och det blev början på en lång konflikt mellan Kennedys 
Amerika och Chrusjtjovs Sovjet. Kubakrisen var en politisk konflikt eftersom USA pressade 
Sovjet politiskt, man försökte förhandla och hota dem att ta bort atombomberna ifrån ön 
och de båda sidorna försökte komma fram till en lösning på konflikten som passade dem 
bäst. 

Andra typer av konflikter är: 
Religiösa konflikter, ett krig som har startats på grund av att en av sidorna har en speciell 
religion te.x. Palestina-Israel. 
Konflikter om kolonier, folk som vill ha självständighet, En typisk konflikt som handlar om 
kolonier och självständighet är Indiens självständighetskamp.
Landområden och olika etniska grupper som strider mot varandra.
En konflikt som har flera olika faktorer är Balkankriget. Där var det olika etniska och 
religiösa grupper som stred mot varandra och de ville ha landområden och självständighet.

Orsaker till Kubakrisen:
I västvärlden fanns det en stor rädsla inför kommunisternas utveckling i världen. I flera 
konflikter stöttade USA stater som kämpade mot kommunismen. Både med trupper och 
rådgivning. Under 50 och början av 60-talet hade USA haft styrkor i Korea, Thailand och 
Laos. Sovjetunionen stöttade kommunistiska grupperingar och blandade sig in i händelser 
på olika håll i världen. Till exempel så hjälpte man till att slå ner ett uppror i Ungern 1956 
som startats mot dess kommunistiska regering. I Tyskland stod styrkor från Östeuropa och 
Västeuropa öga mot öga och ett år innan Kubakrisen så byggs Berlinmuren.Orsaker till 
Kubakrisen var bland annat att USA och Sovjet kapprustade och därför hade båda 
länderna massor av atombomber eftersom den ene ville ha mer än den andra. Ett år 
tidigare så hade CIA agenter försökt störta Castro i den så kallade Grisbukts invasionen. 
Det blev ett stort misslyckade och de fick mycket kritik för det. Det som Kuba och Sovjet 
hade gemensamt var att de hatade Amerika och att båda var kommunister. Det gjorde att 
Sovjet kände att de kunde ta större friheter eftersom USA försökte störta Castro och därför 
slöt de ett avtal med Castro om att få bygga raketramper på Kuba.

Vad hände:

Under ett möte i Moskva kom Che Guevara, som var en av de viktigaste medlemmarna i 
den nya Kubanska regeringen och en viktig person inom revolutionen, på ett förslag. Han 
tänkte att om Sovjet skulle få placera kärnvapen på Kuba så skulle USA hålla sig undan 
eftersom det fanns en rädsla för att de skulle invadera ön och störta Castro. Därför skulle 
Castroregimen överleva om Sovjet skyddade dem. De tänkte ju att USA inte skulle våga 
anfalla ett land med kärnvapen. Kuba hade dåliga relationer med USA efter att Kennedy 
försökte störta Castro i invasionen av Grisbukten. Hans idé lede till att de faktiskt sattes 
upp raketer två år senare på Kuba. Den 14 oktober 1962 flög amerikanska 
spaningsflygplan över Kuba och fotograferade bygget av raketramper. USAs militär 
upptäckte också att en del missiler redan hade blivit fraktade till ön. De upptäckte också att 
flera skepp var på väg till Kuba med atombomber.



Den amerikanska ledningen  behövde en plan på hur de skulle stoppa raketramperna från 
att bli klara. De gillade inte alls att Sovjet hade atombomber där eftersom det bara skulle ta 
några minuter för missilerna att nå sina mål i USA och därmed minska chansen att hinna 
skjuta ner dem innan de nått sina mål. Deras olika idéer var:
1. Bomba anläggningen med flygplan,
2. Bomba ramperna och genomföra en efterföljande invasion för att störta Castro och 

hindra att Sovjet fraktade dit fler missiler, 
3. Byteshandla, Om Sovjet tar bort sina Atombomber från Kuba så tar USA bort sina ifrån 
Turkiet.
4. USA kan sätta upp en blockad och hindra skepp som innehåller vapen att ta sig till 

Kuba. 

Många i den amerikanska regeringen och militären, var mycket positiva till en invasion och 
försökte få Kennedy att välja den idéen. Tillslut valde han att upprätta en blockad. 
Eftersom det är en krigshandling att upprätta en blockad, så kallade de istället det en 
karantän. Det gjorde Sovjets regering mycket arga och skeppen visade inga tecken på att 
stanna. Läget blev mer spänt när skeppen närmade sig karantänsgränsen. När skeppen 
kom mot gräsen så närmade sig några amerikanska krigsskepp fraktfartygen och sköt 
varningsskott över den. Om något skulle träffat båten så skulle det varit extremt nära ett 
kärnvapenkrig. Tillslut kom ordern från Sovjet att skeppen skulle vända om. Läget blev lite 
lugnare men Sovjet slutade inte bygga på ramperna eller ta bort missilerna som redan var 
på Kuba. Kennedy försökte förhandla med Sovjet men det blev inte lyckat så de pressade 
Kuba mer militärt. Flygplan flög över ön och den 27 oktober flög ett U2 plan över ön för att 
fotografera utvecklingen av byggandet på ramperna. Då sköt kubanerna, sovjetiska 
målsökande missiler på flygplanet och det störtade. Major Rudolf Anderson, som var pilot 
på planet blev det enda dödsoffret under den här konflikten, han var av en tillfällighet 
svenskättling. På grund av att planet sköts ner så hettade det till igen. Efter mycket 
diskussioner gick Sovjet med på att ta bort atombomberna från Kuba och därmed var 
krisen över.

Den bilden som spionplanet tog 
som startade hela kubakrisen.



Vad ledde det till ?

Kubakrisen ledde till en del olika saker. Sovjet gick med på ta bort missilerna från Kuba, 
och USA gick i hemlighet med på att ta bort sina missiler ifrån Turkiet och inte försöka ge 
sig på Castro och Kuba igen. Man pratar mer om atombomberna på Kuba än i Turkiet 
eftersom vi i Europa på den tiden och idag är väldigt påverkade av amerikans media. I 
media uppfattades det som en vinst för USA eftersom de hade fått som de ville men vad 
man inte visste om var att det hade blivit en kompromiss där USA hade varit tvungen att ta 
bort sina kärnvapen från Turkiet. Att det sågs som en vinst för USA var en av 
anledningarna till att Nikita Chrusjtjov senare blev avsatt. Kubakrisen visade också hur 
nära världen kunde vara en kärnvapenkris, därför skapades Heta linjen. Det var en 
direkttelefonlinje som gick emellan Moskva och Berlin. Den gjordes i fall det skulle uppstå 
en ny kris och man behövde prata med varandra. För Castro innebar slutet på konflikten 
en stor förödmjukelse, han hade inte fått vara med vid några förhandlingar och drömmen 
om kärnvapen krossades.

Om jag skulle styrt:
Om jag skulle varit Kennedy så skulle jag försökt vara mer diplomatisk. Att skicka dit 
massor av stridsskepp, göra en blockad och hota med en invasion. Vad skulle det hjälpa. 
Jag skulle diskutera saken med Ryssarna och försöka komma fram till ett avtal te.x. att jag 
ska ta bort mina missiler ifrån Turkiet och då kan dem i sin tur ta bort missilerna och kalla 
hem skeppen från Kuba. Att ha kärnvapen kan vara ett bra försvar för om någon av 
länderna inte skulle ha kärnvapen så skulle det andra stormakten kunnat göra lite som den 
vill. Det kan man se nu också, länder som Nordkorea, Iran och Pakistan försöker/ har fått 
fram kärnvapen som ett försvar mot USA och/eller andra länder. USA invaderade ju Irak av 
en anledning till att de ”trodde” att de hade eller höll på att skaffa kemiska/kärnvapen. 
Därför tycker jag att diplomati är ett bättre val än väpnat hot för de medför inte en 
kapprustning som är en orsak till varför det blir konflikter. En till sak som jag skulle ändrat 
på var handeln. USA handlande inte mycket med Sovjet och Kuba. Det är dåligt eftersom 
handel främjar fred och det skulle lätta på relationerna mellan länderna och då skulle 
kanske inte Sovjet skickat dit atombomberna. En annan sak kan vara att de olika sidorna 
ska träffas mer. Om man fick röra sig fritt. Om sovjet och USA skulle ha satt sig ner och 
pratat så skulle de kanske kunnat komma fram till bra saker.

Så nu kommer en sammanfattning. Kubakrisen var en 13 dagar lång diplomatisk 
konflikt. Det var inga stridigheter utan bara en man dog som var en amerikans pilot. Krisen 
började med att ett amerikanskt spaningsflygplan fotograferade sovjetiska raketramper på 
ön Kuba. Kuba var styrd av diktatorn Fidel Castro som inte tyckte om USA eftersom de 
hade försökt störta och döda honom något år tidigare och därför gick Castro med på att 
låta Sovjet sätta upp atombomber på ön. Sovjet nekade detta men USA försökte få dem 
att ta bort dem. Det fanns också sovjetiska skepp som var på väg till Kuba med mer 
atombomber, dessa ville USA också stoppa. Många i USAs regering och i militären var 
väldigt positiva till en invasion av Kuba för att få bort missilerna och Castro. Kennedy (som 
var president under den här tiden) valde istället att sätta upp en blockad av ön. 
Amerikanska krigsskepp skulle stoppa skeppen och genomsöka dem på vapen. Om de 
hade missiler så fick de åka tillbaka igen. Det hettade till när skeppen närmade sig 
blockadgränsen men efter att några varningsskott sköts så fick ryssarna ordern om att 
vända hemåt. Men Chrustjov (Sovjets ledare) hade inte gett ordern om att ta bort 



raketerna som fortfarande var där. Efter mycket diplomati och hot så går Sovjet den 28 
oktober med på att skicka hem atombomberna.
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