
Kylmän sodan “kulttuuritaistelut” ja ydinaseiden vastaiset liikkeet 
 

Sekä itäinen että läntinen blokki tukivat kylmän sodan aikana poliittisia valtakamppailujaan 
vaikuttamalla lehdistön kirjoitteluun ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Erityisen 
voimakkaana vaikuttaminen kohdistettiin mediaan, ammattiyhdistysliikkeeseen sekä 
nuorisoliikkeisiin ja rauhanliikkeisiin. 

Itä-Euroopassa kommunistinen puolue hallitsi kaikkea yhteiskunnallista toimintaa, joten 
siinä ei ollut mitään salattavaa. Sen sijaan läntisessä Euroopassa propagandatoiminta ja 
muu vaikuttaminen oli tarpeen naamioida lähinnä riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
kautta tapahtuvaksi piilovaikuttamiseksi. Lännessä voimakkain toimija oli CIA, joka tuki 
rahoituksella mieleistään mediaa tai yksittäisiä toimittajia ja solutti myös omia agenttejaan 
sellaisiin tehtäviin. Myös Yhdysvaltojen muut valtiolliset organisaatiot ja säätiöt käyttivät 
suuria rahasummia taustavaikuttamiseen. 

Suoranaisia propagandavälineitä olivat Münchenissä toimineet Radio Free Europe ja 
Radio Liberty, jotka suuntasivat ohjelmiaan Itä-Eurooppaan. Ne saivat rahoituksen CIA:n 
budjetista vuoteen 1971 saakka mutta omaksuivat jo 1960-luvulla hieman neutraalimman 
tiedostuskäytännön verrattuna 1950-luvulla tapahtuneeseen ja Unkarissa vuonna 1956 
virheeksi osoittautuneelle agitaatiolle nousta kapinaan hallituksia vastaan. Itä-Eurooppaan 
suuntasivat lähetyksiään myös BBC, Voice of America ja Berliinissä toiminut RIAS. 
Radiolähetyksien on arvioitu vaikuttaneen voimakkaasti mielipiteisiin. 

Kovasti kilpailtu ala oli kansainvälinen nuoriso- ja opiskelijapolitiikka. Neuvostoliitto tuki heti 
sodan jälkeen aktivoituneita organisaatioita avoimesti. Niihin kuului kansainvälinen 
ammattiyhdistysliike World Federation of Trade Unions, Maailman rauhanneuvosto (World 
Peace Council, WPC), kansainvälinen journalistiliitto International Organization of 
Journalists (IOJ), maailman demokraattinen nuorisoliitto (World Federation of Democratic 
Youth) ja kansainvälinen ylioppilasliitto International Union of Students (IUS). 

Lännen rahoituksella tuettiin 1950-luvun alusta alkaen kommunististen järjestöjen kanssa 
kilpailevia organisaatioita. Keskeisen sijan tässä toiminnassa alkuvaiheissa saivat 
Yhdysvaltojen kansallinen ylioppilasliitto (NSA) ja opiskelijavaihtoon keskittyneet säätiöt, 
joiden kautta ohjattiin erityisesti CIA:n rahoitusta kansainväliseen toimintaan. 
Toimintamuodot olivat jo hyvin vakiintuneita tultaessa 1960-luvulle. 

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa syntyneet rauhanliikkeet keskittyivät yleensä 
ydinaseiden vastustamiseen. Neuvostoliitto tuki ja samalla myös kontrolloi vuonna 1950 
perustettua Maailman rauhanneuvostoa (WPC), joka sai Tukholman julistukseen runsaasti 
allekirjoittajia myös Suomesta. Maailman rauhanneuvosto piti Helsingissä 1965 
maailmankonferenssin, ja organisaation päämaja sijoitettiin hieman sen jälkeen Helsinkiin. 

Englannissa rauhanliikkeiden toiminta voimistui 1950-luvulla paljolti tunnettujen 
tiedemiesten ja kulttuurihenkilöiden ydinasevastaisten julistuksien innoittamana. 
Merkittävin järjestö CND (Campaign for Nuclear Disarmament) perustettiin vuonna 1958, 
jolloin se järjesti suuren mielenosoitusmarssin Aldermastoniin protestoidakseen Englannin 
ydinasevalmistuslaitoksia vastaan. CND:sta erkani radikaalimpi ryhmittymä “Committee of 
100" eli sadankomitea, johon liittyi mm. filosofi Bertrand Russell. 
Myös tiedemiesten kokouksia ydinasevaaran vähentämiseksi järjestänyt Pugwash-liike 
syntyi 1950-luvun lopulla. Sillä tuli olemaan huomattava vaikutus mm. ydinasekokeilujen 
kieltämisessä ja asevalvontasopimusten aikaansaamisessa. 
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