
Naton reaktiot Tshekkoslovakian miehityksen jälkitilanteeseen 

 

Lännessä oli syksyllä 1968 vallalla kaksi pääselitystä Tshekkoslovakian miehitykselle. 

Yleisesti arvioitiin, että kyseessä oli kommunistisen liikkeen ja erityisesti Varsovan liiton 

sisäinen välien selvittely, jolle ei olisi odotettavissa jatkoa lännen suunnalla eikä 

puolueettomissa maissa. Puhuttiin Brezhnevin opista, jonka mukaan sosialistiseen leiriin 

kuuluvien maiden tuli yhteisesti huolehtia siitä, ettei “sosialismin saavutuksia” 

vaarannettaisi. Lännessä oli myös koettu juuri omaa sisäistä kuohuntaa, jopa Pariisissa 

suoranaista kapinointia, joten Prahan tapahtumat voitiin liittää osaksi “Euroopan hullua 

vuotta”. 

Toisen käsityksen mukaan Neuvostoliitto ja sen johtama Varsovan liitto valmistautuivat 

ulottamaan asevoimalla vaikutustaan myös laajemmalle. Sellaisen järkeilyn perusteella 

Tshekkoslovakian miehitys oli vain ensimmäinen askel. Etenkin Jugoslaviassa ja 

Romaniassa pyrittiin torjumaan vastaavat yritykset. Siellä ryhdyttiin vahvistamaan 

maanpuolustusta ja etsittiin tukea myös lännestä. Kommunistien hallitsema Jugoslavia, 

joka ei kuulunut Varsovan liittoon, huolestui erityisesti “Brezhnevin opin” tarjoamista 

mahdollisuuksista hyökkäyksen tekosyynä, kun taas Romania pysyi Varsovan liiton 

jäsenenä mutta jättäytyi yhä selvemmin pois sotilaallisesta yhteistyöstä. Jo aikaisemmin 

eristyksissä ollut ja Kiinaan nojannut Albania jättäytyi kokonaan Varsovan liiton 

ulkopuolelle. 

Varsovan liiton vahvistumista korostanut näkökulma tuli esille erityisesti Naton piirissä. 

Kun vielä kesällä miehityksen vaaraa ja mahdollisia seurauksia oli pidetty vähäisinä, 

syksyn kuluessa sotilaallinen logiikka pakotti kiinnittämään huomiota Varsovan liiton 

saamiin vahvoihin lähtöasemiin hyökkäykselle länteen. Oli myös otettava huomioon, että 

Neuvostoliitto liittolaisineen oli astunut väkivallan tielle ja osoittanut voimaansa. Kysyttiin, 

oliko se vasta alkua laajemmalle strategiselle etenemiselle? 

Varsovan liiton osoittama sotilaallinen tehokkuus ja Neuvostoliiton divisioonien 

työntyminen lännemmäksi pakottivat Naton tarkistamaan operatiivisia suunnitelmiaan 

syksyn ja talven kuluessa. Silloin myös Suomen asema joutui arvioinnin kohteeksi, sillä 

lännen silmissä Suomi sijaitsi “harmaalla vyöhykkeellä” liittojen välissä mutta selvästi 

Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. 

Englannin sotilasjohdossa tarkastelu kohdistettiin pahimmin vaaravyöhykkeessä oleviin 

maihin, joita Suomen ohella olivat Romania, Jugoslavia, Albania ja Itävalta. Väliraportissa 

helmikuussa 1969 kuitenkin todettiin, etteivät Iso-Britannia tai koko Nato voisi tehdä 

paljonkaan Suomen hyväksi, jos Neuvostoliitto ryhtyisi vaatimaan sotilaallista yhteistyötä 

yya-sopimuksen pohjalta tai jopa uhkaamaan miehityksellä. Toisaalta sellaista vaaraa ei 

ollut näkyvillä. Naton vastatoimien suunnittelu rajoitettiin lähinnä Itävaltaan ja Jugoslaviaan 

kohdistuviin uhkatilanteisiin. Yhdysvallat suositti siinäkin pidättyvää linjaa. 
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