
Sotatilan julistus Puolaan joulukuussa 1981 
 

Puolan lakkojen alkaessa kesällä 1980 kommunistipuolueen (yhtyneen työväenpuolueen) 

johtajana ja samalla koko maan ylimpänä vallan haltijana oli Edward Gierek, joka oli 

noussut virkaansa joulukuun 1970 lakkoliikkeen aikana. Nyt hän puolestaan jäi syrjään, 

mutta myöskään uudeksi vallankäyttäjäksi kohonnut, sisäisestä turvallisuudesta vastannut 

Stanislaw Kania, ei kyennyt kunnolla hallitsemaan tilannetta. 

Syksyllä 1980 Neuvostoliitto kehotti Puolan johtoa saattamaan Solidaarisuus-ammattiliiton 

ja koko maan järjestykseen eli pysymään tiukasti kommunistien hallinnassa. 

Neuvostojohto vetosi välttämättömyyteen pitää Saksaan vievät armeijansa yhteystiet 

turvattuina tarvittaessa aseellisin voimin. Puolan rajoilla järjestettiin sotaharjoituksia, ja 

huhuttiin jopa 18 divisioonaa olevan valmiina aloittamaan intervention. Varsovan liiton 

poliittisen johdon kokouksessa Moskovassa 5. joulukuuta päätettiin kuitenkin odottaa 

tilanteen rauhoittumista. 

Helmikuussa 1981 Puolan hallituksen johtoon ja samalla ylimmäksi vallanpitäjäksi nousi 

puolustusministeri kenraali Vojciech Jaruzelski nimenomaisena tehtävänään järjestyksen 

palauttaminen ja uudelleen alkaneiden lakkojen saaminen loppumaan vaikka väkisin. 

Jaruzelski nautti selvästi suurempaa kansansuosiota kuin kommunistipuolueen 

johtohenkilöt, sillä hän oli ansioitunut toisen maailmansodan aikana puolalaisten joukkojen 

johtajana. Häntä arvostettiin myös Neuvostoliitossa. Kania säilytti kommunistipuolueen 

pääsihteerin virkansa toistaiseksi, mutta hänellä ei ollut enää todellista valtaa. 

Moskovassa kesäkuussa 1981 pidetyissä Neuvostoliiton poliittisen ja sotilasjohdon 

neuvotteluissa suora sotilaallinen interventio todettiin liian vaaralliseksi. Siihen ei ollut 

riittävästi voimia, sillä sotilaita sitoutui paljon Afganistaniin ja Kiinan vastaiselle rajalle. 

Lisäksi oli nähtävissä, etteivät puolalaiset alistuisi miehitykseen ilman vastarintaa. 

Sotatoimet Puolassa olisivat tuhonneet kaikki liennytyskauden saavutukset ja rasittaneet 

kohtuuttomasti jo suuriin vaikeuksiin ajautunutta taloutta. Päätökseksi tuli, ettei 

Neuvostoliiton asevoimia käytetä interventioon, vaikka Puolan johto sitä pyytäisi. 

Puolassa etsittiin kriisiin välillä helpotusta hallituksen ja opposition keskinäisissä 

tapaamisissa, mutta ongelmat jatkuivat ja kärjistyivät uudelleen syksyllä 1981. Moskovasta 

painostettiin Puolan hallitusta toimintaan, vaikka ei myöskään luvattu taloudellista apua, 

jota ilman Puola oli jo käytännössä ajautunut konkurssitilaan. 

Monien neuvonpitojen ja kriittisten vaiheiden jälkeen kenraali Jaruzelski julisti Puolaan 

sotatilan 13.12.1981. Kyseessä oli lähinnä sisäinen poikkeustila, sillä Puolan laki ei 

tuntenut normaalitilanteelle muuta vaihtoehtoa. Asevoimat ottivat koko maan johdon 

käsiinsä. Television uutisia tuli lukemaan sotilas, ja rautateiden liikenteestä vastasivat 

upseerit. Hallituksen korvasi sotilaitten muodostama “kansallisen pelastuksen neuvosto”. 

Sotatilan julistamisen jälkeen tuhansia Solidaarisuuden toimihenkilöitä vangittiin, 

ensimmäisten joukossa liiton johtaja Lech Walesa. Panssariajoneuvot vartioivat Varson 

keskustaa ja muita tärkeitä kohteita. Väkivaltaisia yhteenottoja ei sotatilan johdosta 



sattunut kovin paljon, mutta toisaalta sotilashallinto ei myöskään saanut kokonaan 

lopetetuksi Solidaarisuuden toimintaa eikä kyennyt estämään maanalaisten julkaisujen 

leviämistä. Myös katolinen kirkko säilyi lähes koskemattomana. 

Yhdysvallat reagoi sotatilan julistukseen määräämällä Puolalle taloudellisia pakotteita. 

Useimmat länsieurooppalaiset maat eivät yhtyneet boikottiin, koska ne pitivät Puolaa jo 

muutenkin konkurssikypsänä eikä tilannetta haluttu tarpeettomasti kiristää. 

Puolan sotilashallituksen onnistui lopettaa lakot parissa viikossa, mutta kohta sen oli 

tehtävä vähittäisiä poliittisia myönnytyksiä. Walesa vapautettiin syksyllä 1982, ja sotatila 

käytännössä lopetettiin jo vuoden lopulla ja virallisesti kesällä 1983. Taloudellinen tilanne 

pysyi edelleen huonona ja mielialat maassa, joten paljon puolalaisia muutti töihin 

ulkomaille. Sotatilan johdosta yhteiskuntaan jäi paljon ristiriitoja, joiden purkaminen jatkuu 

edelleen. Puolan tilanne kuvasti laajemminkin itäblokkia 1980-luvulla vaivanneita vakavia 

ongelmia. 
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