
                Vietnamkriget  
Inledning
Vietnamkriget: Vietnam var en fredlig plats innan norra Vietnam gick i krig mot 
södra Vietnam för att göra hela landet kommunistisk innan det så var Vietnam ett 
fint och historiskt ställe. dom hade fina grunder i botten av landet. Menar jag med 

att dom hade fina städer och var på var uppåt i sin utveckling. Med det som var 
synd var att allt detta började med att Frankrike skulle erövra Vietnam och få mer 
makt. Vietnam visste inte vad dom skulle gör så att dom gick till mot attack. 

Koloniseringen var ju inte Frankrikes fel utan världens.

Orsaker 
Vietnamkriget var en väpnad konflikt under det kalla kriget som utspelade sig i 
Vietnam.  Kriget började på den 1 november 1955- och varade till den 30 april 1975. 

Saigons fall kom när den nordvietnamesiska armén erövrade den södra delen av 
huvudstaden och därmed förklarade Vietnam som ett land med kommunistiskt 
styre. Under det första krigets början så hade folk som bodde i Vietnam väldigt 
svårt för att det var under styrelse av Frankrike. På grund av detta så fick invånarna 

en inblick på att dom också ville vara ett självstyre och folket började gå emot den 

franska makten. Dom som lockades till denna tanken var kommunisterna i norr. 
Frankrike var rädda för dom starka kommunisterna i norr så att det var därför det 
blev ett krig emellan nord och syd Vietnam. I samma läge så blandade sig USA i och 

gick med den sydliga delen för att dom inte villa att hela Vietnam skulle bli 
kommunistiskt och att folket inte skulle gå emot andra stater och länder.En annan 

anledning att USA ingrep var att dom visste att olika länder i Asien/ Östeuropa var 
kommunistiska och vill då inte att Vietnam skulle bli det med och få mer makt. Det 
var därför USA satsade så hårt på detta kriget.  Frankrike var en orsak till kriget och 

Början av Kriget
Den 4 augusti 1964 anses det  vara startskottet för kriget då sägs att ett fåtal 
nordvietnamesiska torpedbåtar har börjat attackera amerikanska krigsfartyg ute 

på internationellt vatten. detta ledde då till att det gavs det ett godkännande som 

kallades Tonkinresolutionen detta hade presidenten fullmakt att vidta och det 
gjorde han denna gången därmed skapade han krig mot norra Vietnam. dom 

gjorde något som kallas Rolling Thunder och är en bombattack man har tränat i 
USA. Denna attacken styrs av vita huset och är en bra och offensiv attack som är för 
att man ska få det motsvarande laget att backa. Attacken gick inte så bra för att 
USA försökte att undvika att civila dog så dom bombade inte dom två största 

städerna och därmed så upplånade inte dom hela landet och alla rebeller från norr. 
Dom tänkte om och fick med en attack på stranden som gick bra för att 1965 

skickades ca 200 000 soldater från USA till Vietnam denna attacken gick underbart 
och USA var nu med i kriget. CIA utförde en operation som kallades ”Operation 
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Fenix” som skedde under 1965-1968 vilket gick ut på att mörda sydvietnameser som 

misstänktes vara medlemmar av FNL. Sammanlagt mördade CIA ca 20 000 personer, 
de fängslade även misstänkta och torterade och misshandlade fångarna.  Detta var 
en sak som upprörde hela landet.

Konsekvenser

Att ungefär 2,5 miljoner människor dog under krigets gång och flera hundra 

tusentals skadades. Det som hände i Vietnam var ett minne som kommer vara kvar 
under hela Vietnams historia. USA släppte tre gånger så mycket bomber som man 

gjorde under 2,vk och det drabbade hela Vietnam och alla städer som drabbades 
har idag återbyggts men man har vissa ställen kvar för att man ska komma ihåg 

denna krisen. man får aldrig glömma denna krisen för att det ska ha ett spel i 
framtiden så att det inte blir något liknande så alla länder går emot varandra och 

börjar slåss. Man brände ned och dödade undra tals djur och skogar. 
Många krigare fick ta självmord för att dom hade tagit gör mycket av olika farliga 

ämnen och därmed dog dom för fysiska och pykiska brott. det är inte många kvar i 
världen från dessa dåd och det är som nazisterna alla judar och Vietnamer vill för 
medla detta så att det aldrig händer igen. 

Olika begrepp 

FNL en rörelse i Vietnam under kriget.
Rolling Thunder ett krigsangräpp

Olika årtal 
1965 skickades ca 200 000 soldater från USA till Vietnam
1955- och varade till den 30 april 1975
1965-1968 Då Usa Döde 20 tusen Fnl-are .

Källor 
http://www.ne.se/lang/vietnamkriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vietnamkriget
http://www.ur.se/ramp/historia2/vietnam_fakta5.php
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