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Kubakrisen 

• Fidel Castro 

• Nikita Chrustjov 

• John F. Kennedy 

 

• Kubas relation till 

USA 

• Kubas relation till 

Sovjetunionen 

Händelseförlopp 
Januari  1, 1959, Fidel Castro tar makten efter en revolution. 

December 19, 1960, Kuba allierar sig med Sovjetunionen. 

Januari 3, 1961,  USA avslutar sina diplomatiska förbindelser med Kuba.  

April 12, 1961, President Kennedy lovar att USA inte kommer att ingripa militärt för att 
störta Castro. 

April 17, 1961, med stöd av USA, invaderar en grupp exilkubaner Kuba vid Grisbukten i 
ett försök att utlösa en anti-Castro uppror. Invasionen misslyckas och mer än tusen 
kubanska rebellerna fångas upp av Castros styrkor. 

03-04 Juni 1961, Chrusjtjov och Kennedy håller toppmöte i Wien. 

27 juli, 1962, Castro meddelar att Kuba är att vidta åtgärder som skulle göra någon 
direkt amerikansk attack mot Kuba motsvarande ett världskrig. Han hävdar att 
Sovjetunionen har investerat mycket i att hjälpa försvara sitt land. 

10 aug 1962 ,Skickar ett PM till Kennedy uttryckte sin övertygelse om att sovjetiska 
medelstora ballistiska missiler kommer att skickas till Kuba. 

September 11, 1962, I ett tal till FN varnar Sovjetunionens utrikesminister Andrej 
Gromyko att en amerikansk attack mot Kuba skulle kunna innebära krig med 
Sovjetunionen. 

14 oktober 1962, En U2 flyger över västra Kuba upptäcker robotar 
webbplatser. Fotografier som erhållits genom detta flyg ger klara bevis för att Sovjet 
har missiler på Kuba. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• 16 Oktober 1962, McGeorge Bundy informerar Kennedy, som kallar till ett möte av en grupp som 
senare skulle bli känd som EX-COMM. 

• 17 oktober 1962, Efter ytterligare U2 flygning på natten upptäcks  ramper för  kärnvapenmissiler.  

• 18 oktober 1962, Gromyko och Kennedy möta under två timmar.  
• 20 oktober 1962 , Kennedy beställer en defensiv karantän av Kuba inleds så snart som möjligt.  

• 21 oktober 1962, Kennedy beslutar om en karantän av Kuba för närvarande.  
• 22 oktober, 1962, Kongressens inledare samlas i Vita huset med Kennedy.  

• 23 oktober 1962, President beslutar att ge Chrusjtjov mer tid och drar karantän linjen  tillbaka till 
500 miles. 

• 24 Oktober1962, Alla Sovjetiska fartyg på väg till Kuba med ”tvivelaktiga last ” saktar ner  eller  
ändrar kurs utom ett av fartygen 

• 25 oktober 1962, Kennedy meddelar Chrusjtjov om Sovjetunionen bär ansvaret för  krisen.  
• 26 oktober, 1962, Chrusjtjov svarar Kennedy att  Sovjetunionen tar bort sina missiler,  om Kennedy 

lovar att aldrig invadera Kuba.  

• 27 oktober, 1962, Kennedy meddelar Chrusjtjov att han kommer att göra ett uttalande att USA inte 
kommer att invadera Kuba om Chrusjtjov tar bort missilerna från Kuba.  

• 28 oktober, 1962, I  ett tal Chrusjtjov, via Radio Moskva, meddelar att Sovjetunionen har gått med 
på att ta bort missilerna från Kuba.  


