
KOREAKRIGET

Koreahalvön ligger i sydöstra Asien. Korea har varit koloniserat tills ganska nyligen fast 
blev självständiga innan första världskriget. Men konflikter uppstod och det 
självständigheten varade en kort tid innan saker ändrades igen. Konflikterna skulle snart 
börja.

Orsaker

WW2 slutade 1945 med att USA och Sovjet möttes i Berlin och delade Tyskland i 4 delar 
och därmed blev det fred i världen. Men endast för en kort kort stund. Man kan säga att 
Kalla kriget som var/är mellan USA och Sovjet. Huvudämnet i kalla kriget var att USA ville 
få stopp på all spridning av kommunism medan Sovjet ville sprida kommunismen över hela 
världen om de kunde. Man kan säga att Nordkorea startade hela konflikten på 
koreahalvön. Nordkoreas ledare Kim 2 Sung lurade både Sovjet och Kina till att få deras 
stöd genom att ljuga för de stora kommunistiska länderna med att säga att Sydkorea 
hotade till krig och att de rustade sin militära styrka. De sa även att det skulle bli en snabb 
och enkel seger innan FN och USA skulle kunna hinna göra något. Eftersom det var USA 
som var själva hotet för Kina och Sovjet. På så sätt fick Nordkorea Sovjet och Kina på 
deras sida. Det var Kim 2 Sung väldigt lycklig för eftersom han ville att Nordkorea skulle bli 
kommunistiskt och det var den enklaste och snabbaste lösningen.

Förlopp

Själva kriget bröt ut den 25:e Juni år 1950 strax efter WW2. Eftersom Stalin hade gett Kim 
2 Sung sitt godkännande till att anfalla Sydkorea. Nordkorea anföll vid den Sydkoreanska 
gränsen där det redan fanns amerikanska trupper och därmed gjorde en krigsförklaring. 
Men trupperna var dåligt utrustade och fick retirera söderut. Men Sovjet hjälpte inte 
Nordkorea med trupper förutom ett fåtal piloter.

Krigsfronten trycktes ner extremt hårt och snabbt av de nordkoreanska soldaterna. 
Eftersom Sovjet och Nordkorea var extremt kommunistiska länder kom USA och även FN 
till Sydkoreas hjälp. Trumandoktrinen var Sydkoreas räddning. Men vad menas med det, 
Trumandoktrinen skulle hjälpa folk som kämpade mot väpnade minoriteter eller extrema 
förtryck. Trumandoktrinens grund eller huvudämne var att hjälpa regeringar som t.ex. 
Sydkoreas mot förtryck från kommunister. Alltså Sovjet och då även Nordkorea. När 
krigsfronten var ända nere vid Seouls bro tvingades Sydkorea att bomba sin egen bro för 
att nordkoreas trupper inte skulle inta staden helt. Men huvudstaden blev övertagen och 
de Nordkoreanska soldaterna fortsatte att gå längre och längre söderut medan 
sydkoreanska armén bara backa och backa. Nära Pusan en stor Sydkoreansk hamnstad 
låg nu krigsfronten. Så långt söder kom krigsfronten men väldigt snart skulle kriget vända.

Under tiden hade FN ett möte och det beslutades att USA och FN skulle skicka trupper till 
koreahalvön tack vare trumandoktrinen. De kom till halvs i massor och även plan kom 
med. USA skickade ungefär 480 000 soldater medan Storbritannien som skickade näst 
mest skickade 63 000 soldater. Även Sverige skickade ungefär 1000 trupper men det var 
mest läkare för medicinska själ. Även massor med andra länder skickade trupper till 
Sydkoreas hjälp. MacArthur utsattes som general över FNs styrkor av Truman och även 
den Sydkoreanska armén ingick i FNs styrka. Truman var USAs dåvarande President.



Macarthur räddade Sydkorea på ett legendariskt sett. Han landsatte massvis med trupper 
vid ungefär av mitten av koreahalvön och därifrån gick rakt öster. På så vis skar han av 
alla resurstillgångar för nordkoreanerna. Douglas visste precis vad han gjorde och därmed 
tog han sin massiva styrka och tryckte neråt. Samtidigt från Pusan började sydkoreanerna 
att trycka tillbaka de nordkoreanska trupperna. Det var en total slakt för nordkoreanerna 
eftersom de hade ingenstans att ta vägen.

Krigsfronten trycktes tillbaka mot den Nordkoreanska gränsen och väldigt snart hade FNs 
trupper fört upp krigsfronten mot södra Kina. Douglas Macarthur ville fortsätta att rycka 
fram och menade att Kina inte skulle hjälpa Nordkorea. Så klart ingrepp Kina med massvis 
av trupper, dels eftersom de kände sig hotade av FNs styrka men även för att de hade 
ingått ett avtal med Nordkorea. Cirka 300 000 kineser korsade Yalufloden och fortsatte in i 
Nordkorea och med det massiva antalet kinser lyckades de att få FNs trupper till dra 
tillbaka i reträtt. Inte helt men de kinesiska och nordkoreanska trupperna åter igen 
vandrade in i Seoul.

Massvis av trupper dog på båda sidorna. Kineser, amerikanare, koreaner osv.
Till slut hade krigsfronten tryckts tillbaka en del men inte helt. Eftersom det kändes som att 
kriget kunde vara hur länge som helst  eller tills en sida fick slut på trupper eller resurser 
vilket var ganska osannolikt blev det ett dödläge. Soldater dog men ingenting annat 
hände. Det blev bara mer död och död hos båda sidorna.

När Kina ingrep i kriget ville Douglas Macarthur göra hårdare och större insatser och 
tyckte även att Truman inte var tillräckligt hård mot kommunisterna alltså Nordkorea, 
Sovjet och Kina. Macarthur ville även att börja använda kärnvapen mot Nordkorea. 
Truman uteslutade inte planen med att använda kärnvapen men han gav inga order om 
det heller. Men våran 1951 kom det  kärnvapendelar till det amerikanska lägret i Okinawa. 
Det var inte Truman som hade beställt delarna utan själva Generalen Douglas Macarthur 
utan Trumans tillstånd. Strax därefter tvingade Truman Macarthur att avgå eftersom han 
var ovillig att lyda order. Matthew Ridgway blev därefter Trumans huvud befälhavare 
istället för Macarthur.

Men några kärnvapen användes aldrig dels för att FNs soldater lyckades att driva tillbaka 
de kinesiska trupperna lite längre norr ut och Sydkorea fick åter igen Seoul.

Ända sedan Nordkorea förklarade krig genom att anfalla Sydkorea har det gått mindre än 
ett år. 1952 var både Kina och Nordkorea beredda på att ge upp kriget och erkänna sig 
som besegrade. Men Stalin insisterade att kriget skulle fortsätta ända tills 1953 då USAs 
nya president Dwight D. Eisenhower hotade med att använda kärnvapen omedelbart. Men 
kriget skulle ändå ha slutat oavsett eftersom Stalin dog i mars 1953 och då var det nästan 
avgjort att Kina och Nordkorea skulle ge upp.

Följder

27:e Juli 1953 blev det vapenstillestånd alltså ungefär 3 år efter att kriget startade.
Vapenstilleståndet var igen fredsförklaring och det har inte skrivits någon än idag. Man har 
haft vapenstillestånd och vid den 38de bredgraden har man DMZ som står för den 
demilitariserade zonen. På västra delen där floden Bogugoti-ri rinner ut är det massor med 
vaktor, stängsel mellan Nordkorea och Sydkorea. Det finns även ett minfält som sträcker 
sig över hela DMZ. Inga civila får passera och ändast vid få tillfällen får diplomater eller 
soldater passera gränsen. Massor av Nordkoreaner som har det hemskt i Nordkorea 
försöker fly till Sydkorea men massivs med människor dör medan ett få tal klarar sig till 



Sydkorea. Egentligen är den säkraste vägen via Kina men även vissa som inte har tiden 
eller resurser till att ta den långa vägen och försöker gå eller simma över DMZ. Risken är 
extremt stor att man går på en mina och bara på en sekund blir man sprängd i luften. Båda 
länderna fortsattes att utvecklas, Nordkorea blev och är ett extremt isolerat kommunistiskt 
land som styrs med diktatur medan Sydkorea nu är ett demokratiskt land.

Hur skulle man ha kunnat förhindra Koreakriget?

För att förhindra att koreakriget skulle bryta ut fanns egentligen inte mycket att göra åt 
eftersom det var Kim 2 Sung som ville vara kommunist och även ta över hela koreahalvön. 
Men för att ett land ska bli kommunistiskt behöver de nästan hjälp och då vände han sig till 
Stalin. Om Stalin skulle sagt nej till hela idén skulle koreakriget aldrig ha hänt. Men om 
Stalin och då Kina gick med på att Nordkorea invaderade Sydkorea skulle hela 
koreahalvön bli kommunistiskt. Troligtvis hade nästan allting stannat och koreahalvön 
skulle bli kommunistiskt. Om USA inte skulle kommit till Sydkoreas hjälp skulle det inte 
heller ha blivit något krig.

Sammanfattning

Koreahalvön består av två länder. Sydkorea och Nordkorea. Nordkorea ville bli ett 
kommunistiskt land och så blev det med hjälp av Sovjet och Kina. Medan Sydkorea var ett 
republikanskt land men sedan blev ett demokratiskt land efter Koreakriget. Kim 2 Sung 
ville ta över hela koreahalvön och ville även bli kommunist. Kan lyckades nästan men 
USA han ingripa i sista sekunden och tryckte tillbaka de nordkoreanska soldaterna. 
Krigsfronten gick från söder till norr och ner igen. Tillslut blev det ett dödläge och 
atomvapen planerades att användas. Men det hände aldrig och till slut blev det vapenvila 
1953. Nordkorea blev extremt isolerat och det är nu ett kommunistiskt land medan 
Sydkorea har gått och blivit ett demokratiskt land.

Douglas MacArthur Harry S. Truman
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