
Tshekkoslovakian uudistusliike keväällä 1968 

 

Tshekkoslovakian kommunistipuolueen johtajaksi 5.1.1968 nimitetyn Aleksander Dubcekin 
johdolla alkoi uudistusliike, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli vapauttaa maan sisäisiä 
oloja säilyttäen silti hyvät suhteen Neuvostoliittoon ja muihin Varsovan liiton maihin. Heti 
valtaannousunsa jälkeen Dubcek lupasi Moskovassa, ettei tilannetta päästetä luisumaan 
kommunistipuolueen johdon käsistä, kuten kävi Unkarissa syksyllä 1956. 

Yhteiskunnallisen toiminnan ja talouden vapauttamispaineet olivat kuitenkin patoutuneet 
niin suuriksi, ettei Dubcek voinut kuin myötäillä puolueen uudistusmielistä enemmistöä ja 
kansalaismielipidettä. Jo tammikuun lopulla sallittiin kielletyn kirjallisuuslehden Literani 
Listy ilmestyminen ja vaatimukset kommunistipuoleen monopoliaseman lopettamiseksi 
voimistuivat. Merkittävin päätös tehtiin 4. maaliskuuta, kun sensuurijärjestelmä purettiin. 
Lehdistössä vaadittiin “ihmiskasvoisen sosialismin” toteuttamista. 
Varsovan liiton johtajat huolestuivat Tshekkoslovakian kehityksen suunnasta. Liiton 
poliittisen neuvoa-antavan komitean kokouksessa Dresdenissä 23. maaliskuuta annettiin 
voimakas varoitus. Siellä puhetta johti DDR:n johtaja Walter Ulbricht, joka esiintyi kaikkein 
jyrkimpänä uudistusten vastustajana syyttäen Dubcekia vääristä päätöksistä. 

Huhtikuussa Tshekkoslovakian kommunistipuolue päätti, että ylintä toimeenpanovaltaa 
käyttäisi maan hallitus, joka olisi vastuullinen parlamentille. Valta pysyi toistaiseksi 
kommunisteilla, mutta Oldrich Cernikin johtama hallitus esitti ohjelman “demokraattisesta 
sosialismista”. Talouden alalla oli tarkoitus luopua keskitetystä suunnittelusta. 

Puoluejohtajana jatkanut ja politiikan linjasta yhä vastannut Dubcek kävi toukokuussa 
Moskovassa selittämässä tapahtumien kulkua ja vakuuttamassa, etteivät sisäiset 
uudistukset vaaranna Varsovan liiton yhteisiä turvallisuusetuja. Neuvostoliitto eräiden 
muiden Varsovan liiton maiden tukemana vaati kuitenkin pitäviä takuita Tshekkoslovakian 
pysymisestä uskollisena Varsovan liiton jäsenmaana. 

Neuvostoliitto aloitti toukokuussa laajat sotilaalliset valmistelut Tshekkoslovakian tilanteen 
johdosta. Myös Varsovan liitto järjesti lähiviikkoina yhteisiä sotaharjoituksia. Varsovan 
liitossa viisi jäsenmaata, Neuvostoliitto, DDR, Unkari, Puola ja Bulgaria alkoivat neuvotella 
keskenään toimista estääkseen “vastavallankumouksen” Tshekkoslovakiassa. 

“Prahan kevään” kehitys huipentui kesäkuussa annettuun kirjailijoiden ja sivistyneistön 
edustajien “2000 sanan” julkilausumaan demokratian laajentamisen puolesta. 
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