
Romania itäblokin kummajaisena 

 

Toisen maailmansodan jäljiltä Romaniaan jääneet Neuvostoliiton asevoimat poistuivat 

vuonna 1958. Romania kuului Varsovan liittoon mutta ei osallistunut sen toimintaan 

kovinkaan aktiivisesti. Se ei ollut myöskään tyytyväinen raaka-ainetuottajan rooliinsa 

itäblokin talousyhteisössä vaan pyrki monipuolistamaan talouttaan kappayhteyksillä 

länteen ja jopa Israeliin. Yhdysvallat avasi talousyhteyksiä Romaniaan vuodesta 1964 

lähtien. 

Nicolae Ceausescu kohosi maan johtoon 1960-luvun puolivälin jälkeen ja jatkoi entistä 

itsenäisempää ulkopolitiikkaa. Erimielisyydet Neuvostoliiton kanssa syvenivät sitä mukaa, 

kuin Romania kieltäytyi noudattamasta Varsovan liiton yhteisiä päätöksiä. Se jättäytyi pois 

Tshekkoslovakian miehityksestä vuonna 1968 ja lopetti käytännössä sotilaallisen 

yhteistyön liiton puitteissa. Tässä suhteessa Romanian menettely muistutti Ranskan 

irtautumista Naton sotilasyhteistyöstä vuonna 1967. Ranska ja Romania vahvistivatkin jo 

perinteisesti tiiviitä talous- ja kulttuurisuhteitaan. 

Naton piirissä arvioitiin vuoden 1968 lopulla Romanian tarvitsevan tukea Neuvostoliiton 

painostusta vastaan. Suoranaista sotilasapua ei annettu, mutta poliittista tukea ilmensi se, 

että Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixon teki elokuussa 1969 näyttävän vierailun 

Romaniaan, ensimmäisenä länsimaisena valtionpäämiehenä. Siihen liittyi lähivuosina 

kaupallisten etujen myöntäminen Romanialle, ja myös matkustusrajoituksia helpotettiin. 

Romania tiivisti tuolloin myös suhteitaan Kiinaan, jonka kanssa Neuvostoliitto oli joutunut 

pahaan konfliktiin. Näissä Ceausescun ulkopolitiikan profiilin nostoissa oli aluksi kyllä 

menestystä, mutta 1970-luvun kuluessa sisäpoliittiset vaikeudet kasvoivat. Ceausescu 

kovensi sisäistä kuria ja voimisti salaista poliisia (Securitate) niin, että häntä alettiin pitää 

Euroopan viimeisenä stalinistina Albanian johtajan ohella. Länsijohtajat alkoivat ottaa 

etäisyyttä Ceausescuun, vaikka he saattoivat yhä julkisesti vakuuttaa tukeaan ”itäblokin 

kapinalliselle”. Korostaakseen edelleen hyvä suhteitaan Yhdysvallat kuitenkin kutsui 

Ceausescun valtiovierailulle Washingtoniin vuonna 1978. 

Romania otti vuosina 1977-1981 suuria lainoja lännestä pitääkseen kansan tyytyväisenä ja 

edistääkseen suuria talous- ja rakennushankkeita. Ceausescun politiikkaan oli kuitenkin 

tullut yhä enemmän suuruudenhulluuden piirteitä, joten ulkomaiset rahoittajat tulivat lopulta 

varovaisiksi ja kiristivät lainojen ehtoja. Tähän Ceausescu reagoi aloittamalla rankan 

lainojen takaisinmaksun ohjelman. Vuosikymmenen kuluessa lainat oli maksettu, mutta 

kansa oli totaalisesti köyhtynyt ja talous lamaannuksissa. 

Sisäpoliittisten vaikeuksien keskellä Romanian hallitus kiristi suhtautumista suuriin 

unkarilais- ja saksalaisvähemmistöihin. Erityisesti unkarilaisten asuttaman Transilvanian 

alueella elämä kurjistui. Monet saksalaiset muuttivat pois, mutta heidän piti maksaa 

lähdöstään korkea hinta. Siinä Saksan liittotasavallan hallitus kylläkin auttoi jossain 

määrin. 



Viimeiset vuodet 1980-luvulla Romania oli Euroopan takapajula, ankara poliisivaltio, jossa 

talous ei toiminut ja ihmiset palelivat polttoaineen puutteen vuoksi. Silti maan johtaja 

ylläpiti henkilökulttia, jonka mukaan hänen ja vaimonsa viisautta jatkuvasti ylistettiin. 

Vastauksena lännessä voimistuneeseen ihmisoikeuskritiikkiin Ceausescu entisestään 

kiristi salaisen poliisin otteita ja syytti ulkomaita tyytymättömyyden lietsonnasta. 

Viime vaiheissa, ennen kuin vallankumous saavutti Romanian syksyllä 1989, Ceausescu 

yritti palata Varsovan liiton suojaan, vaikka hän ei hyväksynytkään Mihail Gorbatshovin 

aloittamaa uudistuspolitiikkaa. Ceausescun vainoharhaisuutta vierastettiin sekä lännessä 

että idässä, joten Romania jäi 1980-luvun lopulla yksin ongelmiensa kanssa. 
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