Maailman yleistilanne
Maailman itä-länsi suhteet ovat kriisissä. Neuvostoliitto johtaa omaa
liittoumaansa, joka koostuu pääosin Itä-Euroopan sosialistivaltioista.
USA johtaa omaa, Naton ympärille rakentamaa liittoumaa. Kuuba oli
ollut pitkään USA:n nukkevaltio mutta siellä oli tapahtunut
vallankaappaus 1959, jossa valtaan olivat nousseet Fidel Castron
johtamat kommunistit. Kuuba siirtyi Neuvostoliiton leiriin. USA
järjestää vallankaappausyrityksen kommunistisessa Kuubassa 1961,
joka epäonnistuu katastrofaalisesti Sikojenlahden maihinnousussa.
Tämä ajaa Kuuban hakemaan sotilaallista turvaa Neuvostoliitosta.
Suurvaltojen välit kiristyvät entisestään 1960-luvun alussa. USA:n
salainen vakoilukone ammutaan alas Neuvostoliitossa vuonna 1960.
Vuonna 1961 syttyy Berliinin kriisi. DDR alkaa rakentaa Berliinin
muuria Länsi-Berliinin ympärille. Neuvostoliitto oli jo vuonna 1958
lähettänyt vaatimukset Naton joukkojen välittömästä vetäytymisestä
Länsi-Berliinistä. Neuvostoliiton ja sen liittolaisen perinteiset
asevoimat ovat huomattavasti suuremmat kuin USA:n ja Naton.
Valtavat armeijat uhkaavat länttä ja on sijoitettu aivan rautaesiripun
taakse. Molempien supervaltojen johtajien asema on myös
vaakalaudalla. Presidentti Kennedyä odottavat vaikeat vaalit vuonna 1962 ja pääsihteeri Hruštševin asema
horjuu Neuvostoliitossa.

Ydinaseet ovat ylläpitäneet rauhaa suurvaltojen välissä 1950-luvun alusta lähtien. Ajatus perustuu MADstrategiaan (mutual assured destruction), eli taattuun molemminpuoliseen tuhoon. Molemmat
tavoittelevat tilannetta, että ydinsodan syttyessä voidaan taata vähintään myös vastapuolen totaalinen
tuho. Tämä johtaa ydinasekilpaan, jota USA johtaa selvästi (vaikka
yleinen käsitys on juuri toisinpäin) USA:n ydinasearsenaali kasvaa
vuosien 1957-1962 välillä 5500 ydinaseesta 25 500 ydinaseeseen.
NL:n sama kehitys on 660 ydinaseesta 3400 ydinaseeseen. Tämä
tasapaino kuitenkin rikkoutuu 1959. USA sijoittaa lyhyen matkan
ydinohjuksia Turkkiin ja Italiaan. Nyt USA voi tuhota Neuvostoliiton
ilman vastausta (lentomatka niin lyhyt). Vastapainoksi
Neuvostoliitto ryhtyy vuonna 1961 sijoittamaan ohjuksia Kuubaan,

taatakseen tasapainon. Mutta ovatko ne jo saapuneet? Paljonko
niitä on vielä tulossa ja koska? Tiedetään että Kuubaan on matkalla
Neuvostoliittolaisia rahtilaivoja täynnä aseita ja ohjuksia.

Suurvaltojen toiminta perustuu aina reaktioon ja vastareaktioon.
Jos toinen toimii, on toisen lähes pakosta vastattava siihen jollain
tavalla.

Neuvostoliiton tilanne ja tavoitteet (vain NL:n jäsenien tietoon)

Neuvostoliiton yleistilanne on vaikea. Maa on jäänyt taloudellisesti sekä ydinase- ja ohjuskilvassa USA:ta
vastaan tappiolle. USA:n ohjukset Turkissa ovat työntäneet Neuvostoliiton selkä seinää vasten. Tilanne on
tasattava. Neuvostoliitto johtaa kuitenkin avaruuskisaa ja kansainvälisesti luullaan, että Neuvostoliitto on
USA:ta edellä sekä tieteellisesti että ydinaseissa. Neuvostojohto ei halua menettää kasvojaan
kansainvälisesti, myöntää olevansa tappioita tai näyttäytyä heikompana. Turkin ohjusten neutralisoinniksi
neuvostojohto, Hruštševin johdolla on päättänyt sijoittaa sekä joukkoja että ydinohjuksia Kuubaan. Maassa
on jo merkittävä määrä neuvostosotilaita, tankkeja sekä lentokoneita. Maassa myös jo käyttövalmiita
ydinohjuksia. Hruštšev on luvannut Castrolle, että jos USA hyökkää Kuubaan, tulee Neuvostoliitto
puolustamaan Kuubaa kaikin aseellisin keinoin. Tämä sopimus on kuitenkin salainen, eikä siitä tiedä
kukaan. Neuvostoliitto pelkää menettävänsä kasvonsa, jos se ei puolusta liittolaismaitaan.
Neuvostoliittolaiset uskovat kuitenkin, että USA haluaa välttää sodan keinolla millä hyvänsä. Maata johtaa
nuori ja kokematon johtaja, joka on jo aiemmin joustanut painostuksen alaisena nuoren presidenttiuransa
aikana.

Neuvostojohdon keskinäiset välit vaikuttavat pääosin hyviltä. Hruštševin johtamat uudistukset ovat osin
epäonnistuneet, mutta maan johdon toiminta on ollut kuitenkin hyvää ja pääosin yksimielistä.

Neuvostoliiton tavoitteet:
1. Ydinaseuhkan tasoittaminen
2. Kuuban itsenäisyyden turvaaminen
3. Turkin ohjusten poistaminen

USA:n tilanne ja tavoitteet (vain USA:n jäsenien tietoon)

USA ymmärtää olevansa etulyöntiasemassa ydinaseiden suhteen, varsinkin Turkin ohjusten jälkeen. USA
kuitenkin pelkää menettävänsä tämän johtoaseman tulevaisuudessa. Neuvostoliiton ydinaseiden ja
ohjusten kyvyn uskotaan parantuvan koko ajan. Turkin ohjukset kuitenkin takaavat jatkossa USA:n
etulyöntiaseman, tätä tilannetta ei saa menettää.
Maata johtaa nuori presidentti, joka on kuitenkin kovan paineen alla. Hänen suhteensa asevoimien johtoon
ovat vaikeat. USA pelkää menettävänsä kasvot kansainvälisesti, jos Neuvostoliiton aggressiolle joustaa,
uskovat vihamieliset valtiot USA:n joustavan muuallakin.

USA on havainnut ohjusasemien rakentamisen Kuubassa. Tiedustelujohto uskoo, ei ole kuitenkaan
varmasti, että Kuubassa ei ole vielä neuvostosotilaita tai ydinohjuksia. Niiden uskotaan olevan vielä
matkalla laivoilla. Nyt olisi kenties mahdollista iskeä. Kommunistinen Kuuba USA:n naapurissa on
neutralisoitava. Neuvostoliitto tuskin ryhtyisi sotaan jonkun mitättömän Kuuban takia?

USA:n tavoitteet
1. Ydinohjusten poistaminen Kuubasta
2. Kuuban kommunistivallan kaataminen
3. Turkin ohjusten pitäminen

