
Liettuan itsenäistyminen 

 

Liettuassa oli toisen maailmansodan jälkeen vastustettu voimakkaasti neuvostovaltaa, 

mutta vähitellen tilanne oli rauhoittunut. Liettualla oli muista Baltian maista poiketen 

takanaan suurvaltamenneisyys, tosin lähinnä yhdessä Puolan kanssa, ja maan väestö (3,6 

miljoonaa) oli lähes yhtenäisesti liettualaisia ja uskonnoltaan katolisia. Venäläisiä oli 

Liettuan neuvostotasavallan väestöstä alle 10, ja puolalaisia oli 7 prosenttia. 

Itsenäistymiseen johtanut kehitys voimistui Liettuassa vuonna 1988, kun perustettiin 

uudistuksia vaatinut liike Sajudis. Nimi tarkoitti ”Liettuan perestroikan aloiteryhmää”, joten 

liikettä aluksi suvaittiin myös Moskovassa Mihail Gorbatshovin uudistuspolitiikan tukijana. 

Sajudis oli aluksi tiedemiesten ja kulttuurivaikuttajien poliittinen yhdistys, mutta siitä kehittyi 

pian laajempi kansanliike, joka pyrki aikaansaamaan yhteiskunnallisia uudistuksia Se ei 

heti julkistanut tavoitteekseen Liettuan itsenäisyyttä vaan toimi varovammin 

yhteiskunnallisten uudistusten hyväksi. Lisäksi se pyrki parantamaan liettua kielen asemaa 

ja tuomaan historiasta esille vaiettuja asioita. 

Liettuan vapauden liitto oli rohkeampi vaatiessaan Liettuan miehityksen julistamista 

laittomaksi. Perusteluna oli lähinnä se, että Liettua liitettiin Neuvostoliittoon Hitlerin ja 

Stalinin syksyllä 1939 tekemän etupiirisopimuksen perusteella. Neuvostoliiton 

sisäministeriö ryhtyi tukahduttamaan liiton toimintaa poliisivoimin. 

Liettuan kommunistipuolue myöntyi tilanteen rauhoittamiseksi eräisiin uudistuksiin. 

Liettuan kielen asemaa vahvistettiin ja lipuksi palautettiin vanha Liettuan lippu. Uudeksi 

puoluejohtajaksi Liettuaan Neuvostoliiton kommunistipuolue nimitti Algirdas Brazauskasin. 

Sajudis kuitenkin radikalisoitui, kun johtajaksi valittiin Vytautas Landsbergis. Hän oli 

politiikassa kokematon musiikin professori eikä kyennyt kansansuosiossa vielä 

haastamaan Brazauskasia. Sajudis kehittyi silti nopeasti poliittiseksi puolueeksi, joka sai 

useita edustajia tammikuussa 1989 Liettuan korkeimpaan neuvostoon. Nyt alkoivat myös 

itsenäistymisvaatimukset voimistua, ja kommunistit joutuivat puolustuskannalle. 

Merkittävä mielenosoitus neuvostovaltaa kohtaan oli koko Baltiassa järjestetty ihmisketju 

Hitlerin ja Stalinin välisen sopimuksen 50-vuotispäivänä 23. elokuuta 1989. Tämän 

sopimuksen merkitystä haluttiin jopa ylikorostaa, koska Neuvostoliitto oli kieltänyt sen 

salaisen lisäpöytäkirjan olemassaolon. Siinä vedettiin maiden etupiirien rajat, mutta Liettua 

oli kuulunut aluksi Saksan vaikutusalueeseen. Syyskuussa 1939 tehdyssä uudessa 

sopimuksessa Liettua siirrettiin Neuvostoliiton etupiiriin. Kesällä 1940 Neuvostoliitto liitti 

Baltian maat alueisiinsa. Sodan päätösvaiheissa Yhdysvallat hyväksyi liitoksen, mutta sitä 

ei haluttu nyt Baltian maissa muistella, vaan korostettiin alkuperäisen Hitlerin-Stalinin 

paktin merkitystä laittoman miehityksen perustana. 

Vuoden 1989 lopulla itsenäisyyspyrkimykset edelleen voimistuivat. Kommunistitkin liittyivät 

pääosin Sajudisin esittämiin vaatimuksiin. Korkein neuvosto hyväksyi lain 

monipuoluejärjestelmästä ja otti käyttöön Liettuan vanhan kansallislaulun. 



Vuonna 1990 Sajudis kohosi suurimmaksi puolueeksi ja vaikutti siihen, että maaliskuussa 

korkein neuvosto julisti Liettuan itsenäiseksi – ensimmäisenä neuvostotasavalloista. 

Vytautas Landsbergis valittiin neuvoston puheenjohtajaksi eli valtion päämieheksi ja 

Kazimiera Prunskine pääministeriksi. 

Neuvostoliiton johto ei tunnustanut Liettuan itsenäisyyttä vaan asetti maan taloussaartoon, 

joka kuitenkin päättyi melko pian, kun se osoittautui tehottomaksi. Kireä tilanne jatkui ja 

johti vuoden 1991 alussa Neuvostoliiton jyrkkiin vastatoimiin poliisein ja panssarivaunuin. 

Syntyneessä yhteenotossa Vilnassa kuoli 14 ihmistä. Venäjän neuvostotasavallan 

presidentti Boris Jeltsin kuitenkin asettui tukemaan Baltian maita, joten pahemmilta 

väkivallanteoilta vältyttiin. 

Liettuan hallitus pyrki keväällä vahvistamaan asemaansa ja järjesti kansanäänestyksen. 

Tuloksena oli yli 90 prosentin kannatus ja samalla tuki itsenäisyyshankkeelle. Se toteutui 

elokuussa, kun vallankaappausyritys Moskovassa oli epäonnistunut. 

 

Lähteet: Walter Clemens, The Baltic Transformed. Comlexity Theory and European 

Security (Rowman & Littlefield, Lanham 2001). s. 39-54; Jyrki Iivonen, Neuvostovallan 

viimeiset vuodet (Gaudeamus 1992), s.157-195. 

Internet: https://fi.wikipedia.org/wiki/Liettuan_historia; https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuani

a; https://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen; https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Liettuan_historia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen

