
Länsi-Saksan jälleenaseistamiskysymys 

 

Sodan jäljiltä Saksa oli täydellisesti aseistariisuttu ja sen kaikki sotilaalliset organisaatiot 
lakkautettu. Miehitysvallat olivat alustavasti sopineet, että Saksa pidetään demilitarisoituna 
pitkän ajan. Saksassa aivan kuten Japanissakin myös yleinen mielipide oli katastrofiin 
päättyneen sodan jälkeen valmis hyväksymään maansa aseettomuuden. Kylmän sodan 
alkaminen ja erityisesti siihen liittynyt Berliinin saarto muokkasivat kuitenkin jo mielialaa 
hieman suotuisammaksi oman puolustuksen rakentamiselle. 

Saksan liittotasavallan perustaminen vuonna 1949 ei vielä ajankohtaistanut maan 
jälleenaseistamista, sillä naapurit olivat yhä epäluuloisia. Yksikään merkittävä 
saksalaispoliitikko ei silloin myöskään puoltanut omien puolustusvoimien perustamista. 
Tähän vaikutti laajalle levinneen pasifismin lisäksi myös haluttomuus vahvistaa läntiseen 
sotilasliittoon liittymisellä Saksan jakaantuminen idän ja lännen kesken. 
Kristillisdemokraattinen liittokansleri Konrad Adenauer ajoi länsisidonnaisuutta, kun taas 
sosiaalidemokraatit vastustivat sitä vedoten Saksan yhtenäisyyden tavoitteeseen. 

Vasta Korean sodan syttyminen kesällä 1950 ja kasvanut pelko Neuvostoliiton 
hyökkäyksestä Länsi-Eurooppaan pakottivat vakavasti pohtimaan Länsi-Saksan 
asevoimien perustamista. Yhdysvallat painosti liittolaisiaan hyväksymään Saksan 
jälleenaseistamisen ja liittymisen Natoon, sillä Länsi-Euroopan puolustuksen arvioitiin 
muuten jäävän liian heikoksi. 

Ranskan hallitus esitti lokakuussa 1950 ns. Plevenin suunnitelman Euroopan 
puolustusyhteisön ja siihen tulevan Eurooppa-armeijan perustamisesta. Saksalaiset 
joukko-osastot olisi liitetty hajautettuina sen osaksi. Suunnitelman herättämistä 
epäilyksistä huolimatta se allekirjoitettiin ja alistettiin parlamenttien ratifioitavaksi. Saksan 
liittopäivät hyväksyivät suunnitelman pitkän empimisen jälkeen, mutta lopulta se kariutui 
Ranskan parlamentissa kesällä 1954. 

Ryhmä saksalaisia, lähinnä entisiä Wehrmachtin kenraaleja, oli sillä välin jo neuvotellut 
salaa amerikkalaisten kanssa puolustusvoimien perustamisesta Naton osaksi. Alustavasti 
oli sovittu 12 saksalaisen panssaridivisioonan muodostamisesta. Puolustusvoimien 
(Bundeswehrin) vahvuudeksi oli määrä tulla noin 500 000 sotilasta. 
Euroopan puolustusyhteisöä koskeneen hankkeen epäonnistuttua Länsi-Saksan 
aseistaminen ja liittyminen Natoon hoidettiin kiertoteitse. Ison-Britannian ehdotuksesta 
vuonna 1948 solmittu Brysselin sopimus (Länsi-liitto) uusittiin syksyllä 1954 siten, että 
mahdollistettiin Saksan ja Italian liittyminen jäseniksi. Uusittu organisaatio sai nimen Länsi-
Euroopan unioni (WEU), ja sen tehtäviin lisättiin Saksan aseistautumisen valvonta. 
Saksalle sallittu asevoimien vahvuus rajoitettiin 500 000 sotilaaseen. Pariisissa tehdyillä 
sopimuksilla Saksan liittotasavallalle palautettiin suvereniteetti, ja siihen liittyen myös 
Länsi-Saksaan jääneet miehitysjoukot muuntuivat liittolaisiksi. 

Saksa hyväksyttiin Naton jäseneksi toukokuusta 1955 alkaen. Silloin sovittiin, että 
saksalaiset joukot tulevat suoraan Naton komentajien alaisiksi. Saksan puolustusministeriö 
ja sen alaiset puolustusvoimat (Bundeswehr) perustettiin kohta sen jälkeen, mutta 
suhtautuminen armeijaan pysyi sisäpoliittisesti kiistanalaisena. Sosiaalidemokraatit 
hyväksyivät Bundeswehrin vasta vuonna 1959. Ensimmäisenä vuonna palvelukseen 
otettiin vain vapaaehtoisia, mutta vuoden 1956 lopulla voimaan tuli yleinen asevelvollisuus 
12 kuukauden palvelusajalla. 



Bundeswehrin kasvattaminen täyteen vahvuuteensa oli hidasta muun muassa varustuksen 
kalleuden takia. Vasta vuonna 1963 saavutettiin 400 000 sotilaan raja ja lähes täysi 
vahvuus 460 000 sotilasta vuonna 1966. Bundeswehrin 12 operatiivista divisioonaa 
alistettiin Naton komentoon, jolloin vain paikallispuolustus jäi täysin saksalaisten omalle 
vastuulle. 

Suurimmat kiistat käytiin alkuvuosina Bundeswehrin varustamisesta ydinaseilla. Se 
tapahtui lopulta samaan tapaan kuin muillakin Naton joukoilla jättämällä varsinaiset 
räjähteet (taistelukärjet) amerikkalaisten hallintaan. Ongelmana Bundeswehrille pysyi 
myös laaja aseista kieltäytyminen. Se oli tehty helpoksi, ja merkittävä osa ikäluokasta 
käyttikin siviilipalvelusvaihtoehtoa hyväkseen. Kaikista vaikeuksista huolimatta noin 
vuosikymmenen kuluttua Bundeswehrin perustamisesta Länsi-Saksan asevoimat kuuluivat 
jo Naton parhaimmistoon. 
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