
Asevoimat vastakkain Keski-Euroopassa 

 

Berliinin ja Kuuban kriisien jälkeen ja Yhdysvaltojen sitoutuessa 1960-luvun puolivälissä 
yhä enemmän Vietnamin sotaan Naton piirissä puhkesi ankara kiista amerikkalaisten 
ydinasetakuiden pitävyydestä. Pelotteen uskottavuutta yritettiin parantaa suunnitelmalla 
monikansallisista ydinasevoimista (MLF) ja kehittämällä tavanomaisten maa- ja 
ilmavoimien taistelukykyä. Siihen olikin jo paremmat mahdollisuudet, kun Saksan 
liittotasavallan puolustusvoimat (Bundeswehr) saavutti vuonna 1965 tavoitevahvuutensa, 
noin 500 000 sotilasta ja 12 maavoimien divisioonaa. Samalla Naton puolustusasemien 
etureuna voitiin siirtää idemmäksi, pääpiirtein Reiniltä Keski-Saksaan. 

Varsovan liitolla oli suunnitelma sodan sattuessa hyökätä vahvoilla panssarijoukoillaan heti 
länteen, ennen kuin Yhdysvaltojen ydinaseita ehdittäisiin ottaa käyttöön. Ajatuksena oli 
päästä Atlantin rannoille parissa viikossa, siis ennen kuin amerikkalaiset vahvistukset 
ehtisivät saapua. Tällaisen hyökkäyksen estämiseksi Naton joukot ryhmitettiin 
etupainoisesti lähelle Itä-Saksan ja Tshekkoslovakian rajoja. 

Keskeinen ongelma Naton suunnittelussa oli varmistaa, että kaikki jäsenmaat sodan 
sattuessa todella osallistuisivat taisteluihin. Sitä varten Saksaan ryhmitettiin jo rauhan ajan 
valmiudessa eri kansallisuuksien joukkoja toistensa lomaan. Etelässä olivat lähinnä 
amerikkalaiset joukot, välissä saksalaisia ja pohjoisempana englantilaisia, hollantilaisia ja 
belgialaisia joukkoja. Itämeren suun puolustamiseksi perustettiin 1960-luvun 
alkupuoliskolla yhteinen saksalais-tanskalainen vastuualue, joka kattoi Schleswig-
Holsteinin ja Tanskan alueet. 

Vaikka Varsovan liitolla oli runsaasti maavoimia ja suunnitelma hyökätä niillä nopeasti 
länteen, pysyi liittolaismaiden luotettavuus ongelmana. Vuonna 1964 oli liitolle tehty 
strateginen suunnitelma, jonka mukaan tshekeille oli määrätty tehtävä edetä syvälle 
Ranskaan Neuvostoliiton ydinaseiden tukemina. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei 
Tshekkoslovakiassa uskottu lainkaan sellaisen hyökkäyksen onnistumiseen. Kyseessä oli 
siis tyypillinen paperisuunnitelma, jonka toteutus tositilanteessa oli hyvin epävarmalla 
pohjalla. 

Liittojen johtovaltiot, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, joutuivat koko ajan painostamaan 
pienempiä liittolaismaitaan kasvattamaan sotilasbudjettejaan ja parantamaan 
taisteluvalmiutta. Erityisesti Varsovan liiton piirissä tämä tapahtui siviilitarpeiden 
kustannuksella ja herätti tyytymättömyyttä. Myös Naton keskuudessa käytiin ankaria 
kiistoja noudatettavasta sotilasstrategiasta ja siinä yhteydessä erityisesti ydinaseiden 
roolista. Yhtenä seurauksena oli Ranskan ero Naton sotilasorganisaatiosta vuonna 1967. 

Poliittinen jännitys blokkien välillä oli 1960-luvun puolivälissä matalalla tasolla, mutta 
jatkuvassa taisteluvalmiudessa olevat asevoimat muodostivat jo sinänsä vakavan uhkan. 
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