
Saksan tilanne 1960-luvulla 
 

Berliinin muurin rakentaminen 13.8.1961 eristämään Länsi-Berliini muusta DDR:n alueesta 
koettiin kaupungin asemaa koskeneiden suurvaltakriisien huipennuksena mutta myös 
tilanteen vakiinnuttajana. Saksalaiset eivät siitä pitäneet, joskin pian tottuivat elämään 
jaetussa maassa. Saksan itä- ja länsipuoliskot kasvoivat yhä enemmän erilleen, vaikka 
molempien virallisena politiikkana oli yhä pyrkimys Saksan yhdistämiseen. Sekä itäinen 
että läntinen liittokunta joka tapauksessa osoittivat käytännössä hyväksyvänsä Saksan 
jaon. 

Ajankohtaisen kriisin laukeamisesta huolimatta propagandakamppailu idän ja lännen välillä 
jatkui, jolloin Berliini pysyi huomion kohteena. Näyttävintä tässä suhteessa oli presidentti 
Kennedyn vierailu Länsi-Berliinissä kesäkuussa 1963 ja siihen liittynyt puhe, jossa hän 
lupasi jatkaa tukeaan kaupungin aseman säilyttämiselle entisellään. Schönebergin 
raatihuoneella Kennedy julisti kaunopuheisesti: “Kaikki vapaat ihmiset, missä ikinä he 
elävätkin, ovat Berliinin kansalaisia, ja siksi minä vapaana ihmisenä olen ylpeä saadessani 
sanoa: Ich bin ein Berliner.” 

Muurin sisälle sulkeutunut DDR tehosti sosialistisen valtion rakentamista, joten puheet 
Saksan yhdistämisestä vaihtuivat erillisaseman korostamiseen. Yleinen asevelvollisuus 
otettiin DDR:ssä käyttöön vuonna 1962, ja muutenkin Itä-Saksasta pyrittiin luomaan 
Varsovan liiton liitolle voimakasta jäsenmaata. Muurin rakentaminen pysäytti 
pakolaisvirran länteen ja antoi mahdollisuuden vahvista DDR:n taloutta. Se kohenikin 
1960-luvun kuluessa merkittävästi. Kulttuuritaistelu länttä vastaan jatkui erityisesti urheilun 
alalla, mutta myös koululaitosta kehitettiin voimakkaasti. DDR alkoi suunnata 
aktiivisuuttaan entistä enemmän kehitysmaihin yhtenä itäblokin johtavana voimatekijänä. 

Myös Saksan liittotasavallassa jouduttiin tilannetta arvioimaan kokonaan uudelta pohjalta. 
Berliinin kriisit olivat osoittaneet, että länsivallat tukivat tilanteen säilyttämistä entisellään 
mutta eivät suinkaan Saksan yhdistämishankkeita. Länsisaksalaisten vaatimukset Oder-
Neisse -joen itäpuolisten alueiden tunnustamisesta Saksaan kuuluviksi eivät saaneet 
länsivalloilta tukea, vaan ne pitäytyivät sodan päättyessä tehtyihin sopimuksiin. 

Liittokansleri Konrad Adenauer pyrki siinä vaiheessa parantamaan suhteita erityisesti 
Ranskaan. Tammikuussa 1963 Saksan liittotasavalta ja Ranska solmivat 
ystävyyssopimuksen, joka ajan myötä osoittautui hyödylliseksi molemmille osapuolille. 
Ranskan presidentti Charles de Gaulle halusi korostaa Ranskan itsenäistä asemaa, jolloin 
hänen politiikkaansa sopi hyvin kahdenvälisten suhteiden parantaminen saksalaisten 
kanssa ja sitä kautta myös Euroopan talousyhteisön vahvistaminen. Ranskan ero Naton 
sotilaallisesta toiminnasta vuonna 1967 ei lopettanut tiivistä sotilaspoliittista yhteistyötä 
saksalaisten kanssa. 

Länsi-Saksan taloudellinen vaurastuminen jatkui 1960-luvulla pieniä taantumavaiheita 
lukuun ottamatta, joten sillä oli vaikutusta myös poliittisen aseman vahvistumiseen. 
Liittotasavalta piti edelleen kiinni oikeudestaan yksin edustaa Saksaa eikä hyväksynyt 
DDR:n tunnustamista itsenäiseksi valtioksi. Sitä nimitettiin Hallsteinin opiksi. Vuonna 1967 
Länsi-Saksan hallitus kuitenkin solmi diplomaattisuhteet Romanian kanssa ja ilmoitti 
valmiutensa palauttaa suhteet Jugoslaviaan. Ne olivat tunnustaneet DDR:n, joten 
toimenpide merkitsi Hallsteinin opin rakoilua. Toisaalta DDR huolestui itäblokin maiden 
kasvaneesta kiinnostuksesta suhteiden luomiseen Länsi-Saksaan. 



Vuosikymmenen loppupuoliskolla liittotasavallan poliittiselle johdolle alkoi tulla entistä 
selvemmäksi, että aktiivisuus Saksan yhdistämiseksi läntisen osapuolen ehdoilla ei tuota 
tulosta vaan aiheuttaa jatkuvaa jännitystä. Willy Brandtin johtamat sosiaalidemokraatit 
ottivat ohjelmaansa “uuden idänpolitiikan”, johon sisältyi DDR:n valtion tunnustaminen 
luopumatta kuitenkaan perimmäisestä tavoitteesta saada koko Saksa yhtenäiseksi. Tähän 
liittyi sovinto Puolan kanssa ja Oder-Neisse -joelle vedetyn rajan käytännön 
tunnustaminen. 
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