
Romanian dramaattinen vallanvaihto 

 

Romaniassa vallitsi syksyllä 1989 Nicolae Ceausescun stalinistinen diktatuuri, joka pyrki 

pitämään maan eristettynä muualla itäblokissa voimistuneista uudistusliikkeistä. Kansa oli 

kärsinyt jo usean vuoden ajan ruoan ja lämmityksen puutteesta. Myös tiedot 

ulkomaailmasta tulivat voimakkaasti sensuroidun television kautta. Poikkeuksen tekivät 

kuitenkin unkarilaiset, saksalaiset ja serbivähemmistöt, jotka kykenivät seuraamaan 

naapurimaista lähetettyjä omakielisiä televisio-ohjelmiaan. 

Sisäisten ongelmien kasautuessa Ceausescu suuntasi kurinpitoa erityisesti vähemmistöjä 

vastaan. Jo marraskuussa alkoi vakavia levottomuuksia unkarilaisalueilla, jonne lähetettiin 

poliisin erikoisjoukkoja. Aluksi vakavammilta yhteenotoilta siellä säästyttiin, mutta 

joulukuun alussa tilanne kärjistyi niin, että arvioidaan noin 150 ihmisen kuolleen 

Timisoaran kaupungissa poliisin ja sotilaiden luodeista. Huhut kertoivat paljon 

suuremmistakin tappioista. 

Nicolae Ceausescu järjesti 21. joulukuuta suuren väenkokouksen Bukarestiin. Koolla oli 

noin 110 000 ihmistä, jotka kuuntelivat johtajansa Timisoaran tapahtumia koskevaa 

puhetta. Äkkiä väkijoukko alkoi liikehtiä ja keskeytteli välihuudoilla puheenpitoa. 

Ceausescu ei tuntunut käsittävän, että häntä ei haluttu kuunnella. Kovaäänistä alkoi kohta 

kuulua kehotuksia vallankumoukseen, jolloin Ceausescu poistui hätäisesti paikalta. Kuului 

myös laukauksia, ja sekasorto vallitsi. 

Seuraavana päivänä Ceausescu yritti vielä hillitä tapahtumien kulkua ja määrätä armeijan 

järjestyksenpitoon, mutta sen johto kieltäytyi. Bukarestiin tuli työläisjoukkoja, ja opiskelijat 

miehittivät yliopistoa. Maa julistettiin poikkeustilaan, ja väkijoukkojen lähestyessä 

Ceausescu pakeni vaimonsa kanssa helikopterilla. Se joutui laskeutumaan läheiselle 

maaseudulle. 

Kapinalliset valtasivat televisiostudiot ja alkoivat puolen päivän aikaan lähettää omaa 

ohjelmaansa. Kirjankustantaja Ion Iliescu asettui johtamaan ”kansallisen pelastuksen 

rintamaa”, joka ilmoitti johtavansa maata. Illalla lähetettiin tieto, että Ceausescu on 

pidätetty. 

Kapinallistenjohto päätti 24.12. aloittaa oikeudenkäynnin Ceausescua vastaan. Häntä 

syytettiin muun muassa kansanmurhasta näännyttämällä ihmisiä nälkään ja palelluttamalla 

kuoliaaksi. Uhriluvuksi mainittiin 64 000. Televisiokameran edessä pidetty kuulustelu 

päättyi 90 minuutin päästä annettuun kuolemantuomioon. Se toimeenpantiin seuraavana 

päivänä. 

Hajanaisia taisteluja jatkui 27. joulukuuta asti, ja niissä arvioidaan noin 1 000 henkeä 

saaneen surmansa. Tosin huhut ovat kertoneet paljon suuremmistakin luvuista. Pitkään on 

pysynyt epäselvänä, mitä oikein tapahtui. Yleisesti epäiltiin, että kyseessä oli lähinnä 

sisäpiirin vallankaappaus, joka haluttiin esittää kansan toimeenpanemana 

vallankumouksena. 



Monet Romanian tilannetta läheltä tarkkailleet eivät pitäneet Ceausescun kukistumista 

sinänsä yllätyksenä mutta jäivät ihmettelemään, ketkä maassa todella pitivät valtaa. 

Romaniassa ei vallankumouksen jälkeen ilmestynyt näkyville tunnettuja ja arvostettuja 

johtajia, joten epävarmuus tulevaisuudesta jatkui. 
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