
Likheter och skillnader mellan Vietnamkriget, Kubakrisen, Israel-
Palestina och Sovjet-Japan

Vietnamkriget:
Vietnamkriget handlar om att de har nu blivit självständiga från koloniseringen av Frankrike 
och vill ha ett självstyrande land. Då finns det en grupp nordvietnameser som vill att det ska 
bli kommunistiskt. USA har sen redan innan försökt ”utrota” kommunism och vill då 
ingripa. Detta ledde till att Vietnam attackerade USA vilket i sig ledde till att kriget bröt ut. 

Kubakrisen:
Kubakrisen gick ut på att Ryssland hade planterat missiler på Kuba riktade mot USA. Detta 
skulle föreställa något slags hot. USA blev oroliga eftersom ifall Ryssland skickat iväg 
bomberna hade väldigt stora delar av USA blivit förstörda. Men det blev aldrig något mer än 
ett hot.

Israel-Palestina:
Israel-Palestina-konflikten startade med Judarna skulle få ett nytt land eftersom världen 
kände en skuld mot dom och bestämde att de skulle få ett eget land, Israel. Men Israel var 
gamla Palestina där palestinierna levde. Så nu skulle de samsas om landet som en gång 
palesinierna ägde, detta gick de inte med på. Nu startade en konflikt som varar än idag. 

Sovjet-Japan:
Sovjet-Japan är en konflikt som ägde rum i en del av Kinas kust under 1904-1905. Den 
handlade om att Ryssland ville åt en del av Kinas norra kust eftersom Kina var ett extremt 
svaga och Ryssland såg sig som en stormakt. Japan ville också åt denna delen eftersom de 
höll på att bli en modern stat efter Meijirestaurationen. Japan hade tidigare vunnit strider 
mot Kina och valt ut några delar av landet på ett strategiskt sett. Detta kompromissade 
Rysslands avsikter angående erövringen i Kina och därmed blev i konflikt med Japan. 

Likheter
En likhet mellan dessa fyra konflikter som är en av grunderna till att konflikterna bröt ut är 
på ett eller annat sätt politiska bakgrunder t.ex Vietnamkriget handlar i stora drag om att 
USA inte vill att Vietnam ska få lov att bli kommunistiskt. 
USA har också haft en stor del i två av konflikterna, i vietnamkriget var det USA som var en 
av de som startade konflikten och i Kubakrisen. Samma med Ryssland som också var med i 
två av konflikterna. Sovjet-Japan och Kubakrisen. På så sätt kan man också se att både 
USA och Ryssland var stora vinnarskallar men på ett eller annat sätt förlorade en av sina 
strider. USA mot Vietnam och Ryssland mot Japan. 
En annan likhet mellan alla konflikterna var att de låg efter andra världskriget fram till nu. 
Man skulle kunna tro att Ryssland skulle vinna över Japan och att USA över Vietnam. Men 
så vart icke fallet. De må ha varit några av de mäktigaste land i världen men de kunde inte 
besegra Vietnamesernas och Japanernas klipska taktiker. Japanerna använde mörker som en 
fördel och attackerade Ryssarna på natten när de inte anade det och Vietnameserna är 



mycket kända över sina gångar som de byggde under jorden där amerikanerna inte kunde 
hitta dem. 

En likhet mellan USAs handlingar i både Kubakrisen och Vietnamkriget var att de drog in 
handeln till respektive land. USA hade lovat Vietnam att betala för krigssåren men istället 
drog de in all handel till landet. Samma till Kuba, USA och Ryssland kom bra överens efter 
konflikten men ändå drog de in alla handel med Kuba. 

Alla konflikterna har också fått ekonomiska efterbörder. I skuld, handel eller 
återuppbyggnad. USA drog tillbaka all handel med Kuba efter Kubakrisen och blev skyldiga 
Vietnam enorma summor efter att ha bombat nästan hela landet. 

Skillnader:

Israel-Palestina är en unik konflikt i jämförelse med de andra eftersom den pågår en idag. 
Många säger att denna konflikt är olöslig.
Kubakrisen och Sovjet-Japan var väldigt korta konflikter medan Vietnamkriget och Israel-
Palestina var längre konflikter.
under Vietnamkriget sändes det ut många bilder till media vilket gjorde så att det blev 
uppror mot kriget hemma i USA detta hade aldrig hänt förut och efterbörderna av detta 
gjorde så att soldaterna i Vietnam inte ville kriga och när de kom hem så behandlades de 
inte med respekt. Detta är en skillnad från de andra krigen. 
Kubakrisen är också unik eftersom det aldrig blev en väpnad konflikt. Men om det hade 
blivit det så sägs det att det hade nog lett till ett 3e världskrig. 

En skillnad mellan våra konflikter är att Israel-Palestina är en etnisk och religiös konflikt 
medna Kubakrisen, Vietnamkriget och Ryssland-Japan inte är det. De andra har ingenting 
med religion eller tro att göra utan t.ex vietnamkriget är i högsta grad politiska, samma med 
Kubakrisen. 

Hur skulle man kunna stoppa krig som ännu inte är över?
Det enda av dessa krig som fortfarande pågår är Israel-Palestina som då sägs är en olöslig 
konflikt. Konflikten har kört fast i fredsprocessen och man har inte lyckats komma fram till 
en rimlig lösning. Antagligen är anledningen till det att man inte riktigt kan säga vilken av 
sidorna som har rätt eller vem som är ond eller god. Varken Israel eller Palestina förtjänar 
mer eller mindre, dock är länderna extremt ovisa om konflikten. Deras åsikter ligger starkt i 
motsatsen av varandra och därför är det också svårt att få båda länderna att bli nöjda. Det är 
redan bevisat under konfliktens gång att det är ett extremt svårt problem att lösa då flera 
länder, presidenter och ministrar har försökt att hitta en bra lösning, vilket de gör ännu idag. 
Och anledningen till Palestinas instabila politik gör det också svårt för de två länderna att 
enas. Så det är extremt svårt att komma på en lösning för att lösa denna konflikten. Något 
som jag tycker att man borde ha gjort från första början var att vara noga med gränserna och 
att se till att de båda hade en stark demokrati. Detta hade nog gjort så att denna konflikten 
hade varit en löslig konflikt och inte en olöslig.



Annars skulle man kunna få dom att samsas med de vill de inte vilket gör hela konflikten 
olöslig.   


