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Det finns många konflikter som uppstod efter andra världskriget. En av dem var 
Vietnamkriget och Indokinakriget. Jag ska berätta lite mer ingående om detta.
Vietnamkriget var ett krig som utspelade sig i Vietnam mellan Nord och Sydvietnam men 
också mellan USA och Sovjet/Kina. Det hela började många år tidigare i det Indokinesiska 
kriget. Detta var ett krig mellan Frankrike och Vietnam som koloni. Efter ett par år av krig 
så blev det ett avgörande slag vid Dien Bien Phu ”den ointagliga fästningen”, Frankrike 
förlorade det slaget och var tvungna att lämna ifrån sig Vietnam. Det Indokinesiska kriget 
varade från 1946 - 1954 Detta betydde att Frankrike fick lämna Vietnam en gång för alla. 
Men Fransmännen gav sig ändå inte helt. De bestämde i fredsförhandlingarna att Vietnam 
skulle delas i Nord och Syd för att ”lösa” konflikten, Då kan man ju undra vilken konflikt var 
det då som de skulle lösa genom att dela landet? Jo det var så att när Ho Chi Minh 1945 
utropade Vietnam till en självständig stat så blev Fransmännen sura. De tog hjälp av 
Britterna och lyckades ta över den sydliga delen av Vietnam, men de lyckades aldrig med 
Nord. Det var därför som de delade landet, för de skulle låta Nord få ha sina åsikter och 
Syd sina, så det inte behövde vara konflikter mellan dem hela tiden. Frankrike hade ett 
väldigt stort inflytande i den sydliga delen av Vietnam, detsamma gällde USA. Ledaren i 
syd kallades Diem. Han var inte särskilt populär men kunde styra landet. Nord var 
kommunistiskt utifrån Sovjet och Kina. I Nord så var Ho Chi Minh ledare, han var 
”böndernas vän” och var, vad jag förstår, ganska omtyckt av sitt folk i Nord. Men som vi 
har sett i många andra fall så är det inte bra att dela ett land med tvång eller ge ett land till 
någon annan genom tvång, te.x när de tog Palestina från palestinierna och tvingade dem 
att dela land med judarna. Detta var ju dömt till att bli en religiös konflikt, överhuvudtaget 
ska man inte göra något med tvång när det gäller gränser och makt. Detta leder i 
slutändan alltid till någon slags konflikt. I Vietnams fall så ledde det till krig. 

Vietnamkriget hade som sagt det Indokinesiska kriget som den största orsaken. Och 
sedan så har vi delningen av Vietnam, en följd av det Indokinesiska kriget. Nord hade helt 
olika åsikter jämfört med Syd. 

De två utlösande faktorerna av kriget var: I Tonkinbukten i juli 1964 så sänktes två 
amerikanska skepp av Nord. I och med detta så får den dåvarande presidenten LJB 
(Lyndon B. Johnson) tillåtelse av kongressen i USA att skicka trupper till Vietnam. 

Kriget utbryter i Mars 1965 och höll på till ca 1975. 
Det var USA som var mest offensiva, de bombade extremt mycket i Nord och 
totalförstörde många städer. Det släpptes fler bomber över Nordvietnam än vad det gjorde 
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i hela andra världskriget. Kriget börjar med att USA bombar flera städer i Nord dem skickar 
också ett antal soldater ner till Vietnam, ca 50 000. USA inledde med att bomba städerna i 
Nord, men besparade sig att bomba de två största städerna eftersom de inte ville att så 
många civila skulle vara tvungna att sätta livet till. Denna bombning kallades för ”The 
Rolling Thunder” den styrdes från Det Vita Huset, inte från militären. Men detta gav inget 
större resultat så de bytte de taktik, nu bombade de istället deras kommunikationsbaser så 
att deras kommunikation skulle försämras. Men detta gav inte heller något bra resultat, 
utan de blev tvungna att byta taktik ännu en gång. Denna gången så riktade de in sig på 
bränsledepoerna. Målet med detta var att försämra deras transportmöjligheter genom att 
förstöra allt bränsle så att de inte kunde använda sina transportmedel. Efter ett tag så 
trappades kriget upp av USA då de skickade ca 400 000 soldater till Vietnam, samma år 
så ägde ”Slaget vid La Drang” det var den första sammandrabbningen mellan 
Amerikanska armén och Nordvietnam. Det blev ”oavgjort”. USA:s taktik var att man skulle 
flyga alla trupper ut och in ur kriget med helikopter, vilket verkade funka helt okej eftersom 
de varken förlorade eller vann. De hade såklart kunnat funka bättre men det var tillräckligt i 
detta fallet. 

Vid 1967 så uppstod det protester i USA mot att föra krig i Vietnam. Man struntade dock i 
dessa än så länge. Detta har hänt i många andra krig också, man har fört krig i ett annat 
land och till slut så orkar inte befolkningen med, detta hände i bland annat Tyskland under 
andra världskriget. Det har också hänt flera gånger i svensk historia, men det mest 
spektakulära är nog den gången då det sägs att svenskarna var så trötta på sin konung 
eftersom han drog ut i krig hela tiden, så att de faktiskt sköt honom själva.

1968 så trappade USA upp kriget ännu mer, man hade nu ca en halv miljon soldater i 
Vietnam, detta år var också ett av de hemskare åren eftersom att soldaterna som slogs på 
USA:s sida döda över 500 obeväpnade medborgare i två städer som hette My Lai och My 
Khe. Detta var en väldigt hemsk massaker där man dödade oskyldiga människor, både 
genom att skjuta ner dem med automatvapen men också genom att tortera dem och göra 
övergrepp på dem. Den Officerare som ledde detta angrepp hette William Calley, Han blev 
sedan dömd till livstids fängelse. Men kom att bli fri efter bara ett par år. Vi har i många 
tidigare krig sätt sådana här angrepp på helt oskyldiga människor. Inte minst av USA man 
har gjort det många gånger i Irak te.x. Om inte annat så är det ju också så att civila brukar 
bli väldigt utsatta när det gäller krig även om de inte har något med det att göra. Detta är 
något man kan se i VARENDA krig. Nord inledde också detta år sin så kallade Tetoffensiv. 
Detta innebar starka attacker av Nord mot bland annat Saigon, Hue, detta hände i Mars. 
Striderna i Hue var nog de blodigaste i hela kriget, det var många som dog i båda 
parterna. Även om Nords invasion var väldigt effektiv så lyckades USA och 
Sydvietnamesiska soldater till slut slå tillbaka offensiven som Nord inledde. Vid detta 
tillfället så var FNL ganska svaga efter förlusterna. Men USA hade också lidit stora 
förluster och i USA så började man bli väldigt trötta på kriget, ju längre tiden gick desto 
större blev demonstrationerna mot kriget i Vietnam. Det visade sig också senare att FNL/
Nord hade väldigt stora reserver och på bara några månader så kunde de ersätta alla de 
soldater som de förlorade i sin offensiv mot Syd. Det hade nu dött över 40 000 
amerikanska soldater. LBJ ställde inte upp i ett omval i November utan Richard Nixon blev 
istället ny president. Han sade i sin valkampanj att han hade en hemlig plan för att avsluta 
kriget, planen var att han skulle så kallat ”vietnamisera” kriget. Han skule lämna landet och 
överlåta allt till Vietnam själva. detta var nog den största anledningen till att han blev vald. 

1969 så inledde USA massiva bombningar av Kambodja för att försöka komma åt några 
av Nordvietnams baser där. Man började också släppa det så kallade ”Agent Orange” över  
hela Vietnam, detta var ett avlövningsmedel. Detta bidrog till att över en halv miljon döda 



och skadade, dessutom så födde man väldigt många missbildade barn som följd av 
avlövningsmedlet. Detta har till och med satt sina spår till nutiden, då barn fortfarande föds 
med missbildningar på grund av detta. Dessa var två dåliga drag av Nixon eftersom att 
han fick i princip hela folket emot sig. över 500 000 personer demonstrerade nu mot kriget 
och studenter tog över universitet och höll möten för människor som var emot kriget, till 
och med soldaterna började tappa modet och de började vägra tjänstgöra i Vietnam. Nixon 
var i ett dödläge, han kunde inte fortsätta eftersom att han hade i princip hela folket emot 
sig men samtidigt så ville man ju inte erkänna att man faktiskt var besegrade. 

1970 så blev demonstrationerna ännu våldsammare, det hände en ganska avgörande 
händelse under några hårda demonstrationer mot kriget. Polisen som försökte mota 
tillbaka demonstranterna sköt i sin framfart fyra stycken studenter. Detta ledde såklart till 
ännu hårdare demonstrationer. Detta ledde också till att kongressen i USA sade upp rätten 
som Nixon hade att sända soldater till Vietnam. Då var Nixon tvungen till att ge sig, han 
sade att han skulle börja dra tillbaka de amerikanska trupperna från Vietnam. Han drar 
tillbaka 100 000 soldater till att börja med. 

1971 så demonstrerade nu över 500 000 personer mot kriget och studenter tog över 
universitet och höll möten för människor som var emot kriget, till och med soldaterna 
började tappa modet och de började vägra tjänstgöra i Vietnam. Eftersom att han inte 
heller hade rätt till att skicka fler trupper till Vietnam så var han till slut tvungen att ge sig.
han började med att dra tillbaka 100 000 soldater från Vietnam. Nu kanske man tror att 
USA äntligen tänkte dra sig ur kriget och sluta lägga sig i, men på annandag jul så inledde 
USA ett bombanfall mot Nord som kom att kallas ”Julbombningarna”, en av mina 
personliga åsikter är att det var väldigt fult att välja jul, jag menar oavsett om det är krig 
eller fred så borde väl alla få ha en bra jul. Överhuvudtaget är det fult att bomba ett annat 
land, men bara en parentes. Det var nu ca 150 000 amerikanska soldater kvar i Vietnam. 
En kraftig minskning. Trots detta så bombade man fortfarande, som jag beskrev ovan.

1972 så försöker Nord sig på en ny invasion av Syd, denna blir inte så lyckad då USA 
svarar med att bomba Nord väldigt kraftig. Detta hände i April. Detta leder i sin tur till att 
Nord till slut ger med sig mot USA och begär om att få förhandla om fred. USA började ta 
hem fler och fler trupper från Sydvietnam.

1973 Så drar USA sig ur kriget totalt efter den fred som uppstått i Paris den 27/1. Tyvärr så 
håller denna freden inte så länge. och redan nästa år så är de igång och krigar igen.
Men denna gången så var det Syd som fick ge med sig ganska snabbt, efter att Nord 
lyckades ta över Syds huvudstad: Saigon. Detta kallas för Saigons fall.

Det hela började med att Nord lät inleda med ett tungt artillerianfall, dagen efter så kunde 
Nord invadera staden och ta över de viktigaste målen. De hissade samma dag sin flagga 
över presidentpalatset. Kort därefter så kapitulerade Syd. Detta var slutet på 
Vietnamkriget. Kort efter att Nord hade vunnit kriget så bytte staden Saigon namn till Ho 
Chi Minh-staden. Detta efter Nords mest framgångsrikaste ledare/president.

Följderna av kriget blev förskräckliga för väldigt många vietnameser. Det mest 
förödande var bomberna som USA hade fällt över Nord, i Princip hela Nord var 
sönderbombat. Och de få gånger som Nord invaderat Syd så lyckades de väldigt bra med 
att förstöra och skapa kaos i Syd. Av detta kan vi dra en slutsats som lyder: I princip HELA 
Vietnam var sönderbombat. 



Sedan så har vi ju Agent Orange som USA lät regna ner över hela Vietnam för att kunna få 
en bättre uppsikt över gerillorna. Detta medel innehöll extremt mycket farliga kemikalier. 
Och både växter, djur och människor mådde väldigt dåligt av det. Det var extremt många 
som dog av det och väldigt många blev förgiftade. Detta ledde i sin tur till att de började 
föda högar av missbildade barn. Detta finns fortfarande kvar idag och det föds fortfarande 
många missbildade barn på grund av detta. Flera vietnamesiska, politiska grupper har 
genom åren försökt stämma USA på pengar i amerikansk domstol. Men utan framgång, 
detta kan man ju diskutera vidare, jag menar är verkligen de domare som dömer i dessa 
stämningar HELT opartiska. Det tror inte jag faktiskt, de låter däremot amerikanska 
veteraner från kriget få ersättning om de på något sätt blivit utsatta för ”giftet”. Det är först 
nu, 2012, som USA faktiskt har satsat pengar i ett projekt som innefattar att man börjar 
rensa upp resterna av Agent Orange som fortfarande finns i Vietnam.  

Många vietnameser sattes i fängelse av den nya kommunistiska ledningen, de troddes ha 
samarbetat med ledningar i Syd under kriget. Många av dessa var ju såklart oskyldiga.
Som följd av detta så flydde många vietnameser till USA, närmare bestämt över 800 000.

I fredsavtalet så skrev USA under på att det var de som skulle ha ansvar för Vietnams 
uppbyggnad, detta skulle innebära ca 3,25 miljarder varje år i 5 år som bistånd till 
Vietnam. Men USA uppfyllde aldrig detta löfte utan införde istället ett totalförbud mot 
handel med Vietnam. Detta förbud varade till 1994. 

USA la ju också ut fler miljoner landminor i Vietnam, de finns fortfarande kvar och varje 
dag så måste den vietnamesiska befolkningen akta sig för dessa och se sig för var de 
sätter fötterna.

USA förlorade sitt första krig, detta slog hårt mot USA:s självförtroende.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur hade man då kunnat förhindra kriget?
För att kunna förhindra Vietnamkriget från första början så måste vi gå ganska långt bak i 
tiden, före det indokinesiska kriget, före den tid då Frankrike var ute i och koloniserade 
olika delar av världen. Den största orsaken till att Vietnamkriget bröt ut var att de skrev ett 
dåligt fredsavtal efter Indokinakriget. Och orsaken till att Indokinakriget bröt ut var att 
Frankrike hade koloniserat Kambodja, Laos och Vietnam. 

Det hade varit ganska svårt att göra så att det Indokinesiska kriget inte bröt ut eftersom att 
nästan allt hängde på hur Frankrike tänkte under den tiden. Om de inte hade varit en av 
de större länderna på den tiden så hade de inte kanske inte varit så benägna att utvidga 
sitt imperium, men som sagt det hade varit väldigt svårt att förhindra Frankrike från att 
kolonisera de tre länderna.

Därför så måste vi kolla efter något annat, då kommer vi till fredsavtalet som skrevs efter 
det Indokinesiska kriget, detta kunde man däremot formulerat annorlunda. Jag tror att man 
skulle ha struntat i att dela landet i två delar eftersom att detta var som gjort att leda till ett 
krig. Man skulle istället ha försökt att diskutera problemet vidare och kommit fram till något, 
men att dela landet är det sämsta man kunnat göra.



Jag tror att man skulle skriva om avtalet så att man uteslöt alla andra länder från Vietnam. 
För det är faktiskt de länderna som har gjort mest. Om inte sovjet hade velat att Vietnam 
skulle bli kommunistiskt från början, eller om inte USA och Frankrike hade velat ha så stort 
inflytande i Vietnam. Dessutom så var ju USA och sovjet svurna fiender på den tiden. Om 
USA inte hade varit så envisa med att försöka stoppa sovjet och kommunismen överallt så 
skulle nog inte det här kriget brutit ut. Man kan ju aldrig veta säkert men detta är min väg 
till att förhindra att Vietnamkriget bröt ut.  

Sammanfattning: Det hela har sin bakgrund i det indokinesiska kriget. Frankrike och 
USA hade fortfarande mycket inflytande i Syd efter Indo kriget, detsamma gällde Sovjet i 
Nord. Nord sköt ner en Amerikansk båt i Tonkinbukten 1964, ett år senare började kriget 
officiellt. USA bombade Nord i princip hela kriget och utgjorde stor förstörelse. De släppte 
också ner Agent Orange över landet, detta påverkar fortfarande landet mycket. 
Efter några år så valdes Richard Nixon till ny president. han försökte i början utvidga 
krigsinsatserna men efter väldigt hårda demonstrationer så fick han börja dra tillbaka 
trupperna. Efter några år så drog USA sig ur kriget totalt och lämnade allt till Syd och Nord/
Sovjet. I detta fall så förlorade Syd kriget efter att Nord tagit över Saigon som var syd 
huvudstad. Denna stad döptes sedan om till Ho Chi Minh staden.


