Pelaajakortit
USA:n pelaajat
Presidentti John F. Kennedy

Olet USA:n presidentti, ykkösmies. Olet nuori, karismaattinen ja
jossain mielessä ensimmäinen julkkispresidentti. Kampanjan
aikana vastapuoli syytti sinua nuoreksi, naiiviksi ja ennen kaikkea
liian pehmeäksi. Heidän mukaansa et uskalla tehdä kovia
päätöksiä ja olevan tarpeeksi kova kommunismia ja
Neuvostoliittoa vastaan. Oletkin kampanjassa tiukasti uskotellut
kansalle olevasi todella kova kommunisteja vastaan, etkä uskalla
käyttää koviakin keinoja. Olet kasvattanut USA:n
puolustusbudjettia mutta kärsinyt arvovaltatappion Sikojenlahden
maihinnousussa. Seuraavana vuonna, 1962, olet ehdolla
jatkokaudelle. Valinta saattaa riippua kuitenkin siitä oletko
tarpeeksi kova Neuvostoliittoa vastaan, säilyttäen rauhan.
Tärkein liittolaisesi on oikeusministeri ja veljesi Robert Kennedy. Välit sotilasjohtoon on jonkin verran
heikot, heidän pitäessäsi sinua liian pehmeänä. Tavoitteesi on käydä dialogia Neuvostoliiton kanssa mutta
olla kova Kuubaa vastaan. Oletkin julkisesti ilmoittanut, ettei NL:n asevoiminen sijoittaminen Kuuban sovi
missään nimessä ja siitä on seurauksia. Tavoitteesi on kuitenkin välttää sota kaikin keinoin mutta et pelkää
toimia. Et ole varma toimisiko Kuuban merisaarto millä estettäisiin Neuvostoliittolaisten rahtilaivojen
saapuminen

Ministeri Robert Kennedy.
Olet veljesi tärkein liittolainen. Uskot dialogiin Neuvostoliiton kanssa
mutta uskot kovaan linjaan Kuubaa kohtaan. Yrität välttää sotaa ja
kannatat rauhanomaisia ratkaisuja. Uskot että asian voi ratkaista
neuvottelemalla neuvostoliittolaisten kanssa. Et luota asevoiminen
edustajiin. Ehkä Kuuban voisi eristää, esimerkiksi merisaarrolla?

Kenraali Curtis LeMay, ilmavoiminen komentaja.

Olet karski, kova ja kokenut sotilasjohtaja. Uskot kovaan voimankäyttöön, aseet ratkaisevat ongelmia.
Uskot että sota Neuvostoliiton välillä on vain ajan kysymys.
Parempi itseasiassa aloittaa sota aiemmin kuin myöhemmin,
sillä nyt USA:lla on ylivoima ydinaseissa. Lisäksi uskot, että
iskemällä Kuubaan ratkaiset kaksi ongelmaa kerralla, Castron
kommunistit ja ydinaseet. Et pidä henkilökohtaisesti
Kennedyistä tai Robert McNamarasta, sillä pidät heitä snobeina,
liian nuorina. Et usko kuitenkaan, että Neuvostoliitto ryhtyisi
ydinsotaan jonkun mitättömän Kuuban takia. Mielestäsi
merisaarrot ja muut puolittaiset ratkaisut ovat täysin turhia.
Koet liittolaisiksi Kenraali Taylorin ja John McConen. Kennedyn
nolaaminen tässä kriisissä mahdollistaisi myös johdon vaihdon
USA:ssa

Kenraali Maxwell Taylor, yksi johtavista kenraaleista

Olet yksi armeijan johtohenkilöistä. Sinulla on kohtalaiset suhteet Kennedyihin
mutta et täysin luota heihin. Uskot vahvasti voiman käyttöön, tilanteen
ratkaisemiseen. Kannatat ilmaiskuja Kuubaan, merisaartoon suhtaudut
suurella varauksella. Se voisi toimia, todennäköisesti kuitenkin ei. Et usko
kuitenkaan, että Neuvostoliitto ryhtyisi ydinsotaan jonkun mitättömän Kuuban
takia. Koet liittolaisiksi Kenraali LeMayn ja McConen

USA:n tiedustelupalvelun CIA:N johtaja John McCone.

Et ollut Kennedyn ensimmäinen valinta CIA:n johtoon ja suhteenne on
kyseenalainen. Et ehkä halua suoraan käydä sotaan Kuuban takia, olet kuitenkin
todella skeptinen saarron toimimiseen. Pelkäät että ilman tiukkaa ja välitöntä
toimintaa, kriisi saataisi venyä pidemmäksi. Kuuba ja Neuvostoliitto saattaisivat
venyttää kriisiä, kunnes he olisivat itse valmiita iskemään.

Puolustusministeri Robert McNamara.

Olet ylimielinen mutta erittäin älykäs. Suhteesi kenraaleihin on huono eivätkä he
pidä sinusta. Olet Kennedyn kanssa erittäin hyvissä väleissä ja haluat välttää
aseellista konfliktia Neuvostoliiton kanssa. Koet liittolaisiksi Kennedy veljekset.

Neuvostoliiton pelaajat:
Neuvostoliiton johtaja, pääsihteeeri Nikita Hruštšev
Olet poliittisessa pattitilanteessa. Valtakautesi ei ole sujunut kuten olet
odottanut. Sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti operaatiosi ovat pääosin
epäonnistuneet. Nyt olet pakkoraossa, kaikki on laitettava yhden kortin
varaan, Neuvostoliiton ydinasetilanteen parantamiseksi. Olet luonteeltasi
karski kaivosmies, suorasukainen ja rivo suustasi. Puhut usein ajatelmatta.
Tavoitteesi on turvata Kuuba ja tasata ydinaseuhka. Ohjukset Kuubaan on
paras keino tähän. Haluat kuitenkin välttää sotaa kaikin keinoin. Kriisin
lopputuloksen on pakosta oltava Kuuban itsenäisyyden turvaaminen,
ydinasetilanteen tasaaminen sekä Neuvostoliiton näyttäminen vahvalta.
Välisi muihin neuvostoliittolaisiin on suhteellisen hyvä. Hallituksessa on
kavereitasi, ainakin Mikojan, Malinvosky ja kakkosmiehesi Brezhnev. Uskot
vahvasti, että Kennedy perääntyy tai neuvottelee, hän on tehnyt sen aiemminkin.

Ylimmän neuvoston varapuheenjohtaja Anastas Mikojan
Kannattaa neuvotteluja USA:n kanssa ja haluaa välttää sodan. Tuntee Kuuban
paremmin kuin kukaan. Mikojan alun perinkin vastusti ohjusten sijoittamista
Kuubaan. Olet kuitenkin Hruštševin tukija ja uskot häneen. Sinua pidetään ehkä
hieman pehmeänä eikä sinua arvosteta kovan linjan kommunistien joukossa.

Asevoimien komentaja: Marsalkka, Rodion Malinovsky
Olet Hruštševin hyvä ystävä, osaat kuitenkin suhtautua kriittisesti häneen. Haluat
enemmän päätösvaltaa armeijalle. Olet itsekin alkanut pohtia Hruštšovin asemaa,
varsinkin jos hän vaikuttaa päättämättömältä. Uskot vahvoihin asevoimiin ja
ydinasetilanteen tasaamiseen, mutta haluat välttää sotaa kaikin keinoin. Sinua
voidaankin kutsua jopa pasifistiksi.

Ylimmän neuvoston puhemies Leonid Brezhnev

Olet periaatteessa Neuvostoliiton kakkosmies. Olet ollut pitkään Hruštševin suurimpia
tukijoita. Viimeisten vuosien aikana olet kuitenkin vieraantunut hänestä ja alkanut jopa
pohtia hänen syrjäyttämistään. Kenties sinä voisit olla parempi mies johtamaan
Neuvostoliittoa? Jos Hruštšev menettää kasvonsa tässä kriisissä, saattaisi se olla
viimeinen naula arkkuun.

Uskot kuitenkin dialogiin USA:n kanssa, sota tulisi välttää, jos mahdollista.
Neuvostoliitto ei saa näyttää kuitenkin heikolta, ydinasetilanne tasaannuttava ja
kenties Hruštšev syrjäytettävä.

Neuvostoliiton ideologinen johtaja Mikhail Suslov

Sinua kovempaa ja fanaattisempaa kommunistia ei tältä pallolta löydy. Lännen kanssa ei
saa neuvotella tai joustaa! He uskovat vain voimaa ja vahvuutta. Olit Stalinin
vannoutunut tukija ja et tykännyt ollenkaan, kun Hruštšov haukkui Stalinia. Oletkin
salaa alkanut siirtää syrjään Hruštševin luottomiehiä hallinnosta. Kenties Brezhnev voisi
olla seuraava johtaja? Voit ainakin luottaa Shelepiniin ja Brezhneviin

KGB:n ylin johtaja, Alexander Shelepin
Olet kovan linjan kommunisti, joka uskoo aggressiiviseen politiikkaan. Olet tullut
kuuluisaksi ohjatessasi kommunistisia sissiliikkeitä ja vallankaappauksia ympäri
maailmaa. Viimeisenä Kuubassa. Maailma on punainen ja USA tuhottava! Suslov on
vahva liittolaisesi, ja myös Brezhnev. Neuvosotoliitto on heikentynyt Hruštševin
alaisuudessa, hänet on parempi siirtää syrjään.

