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Neuvostoliiton johdossa kiristyi suhtautuminen Baltian maihin syksyllä 1990, kun 

vanhoilliset kommunistit vahvistivat asemiaan ja syrjäyttivät Gorbatshovin uudistusmielisiä. 

Tämä heijastui nopeasti myös Baltian maiden tilanteeseen ja erityisesti Liettuaan. 

Vuoden 1990 lopulla kärjistyi konflikti Baltian asevelvollisten asemasta, kun tasavallat 

olivat päättäneet, että heitä ei enää lähetetä palvelukseen muualle Neuvostoliittoon. Siksi 

kutsunnat Baltian maissa epäonnistuivat. Moskovassa vaadittiin muutenkin 

neuvostoarmeijaa boikotoivien toimien kieltämistä ja ryhdyttiin vahvistamaan 

poliisijoukkoja Baltian maiden pääkaupungeissa. 

Vilnassa Neuvostoliiton johto ryhtyi tukemaan paikallisten kommunistien perustamaa 

”kansallista pelastuskomiteaa” ja viemään läpi kutsunnat tarvittaessa asevoimaa käyttäen. 

Samalla sisäpoliittinen tilanne kiristyi muutenkin, kun talousongelmien takia pääministeri 

Kazimiera Prunskienen hallitus joutui eroamaan. Moskovasta lähetetyt poliisin 

erikoisjoukot (OMON) alkoivat miehittää 11. tammikuuta 1991 Vilnan tärkeitä kohteita. 

Vakava yhteenotto sattui 13. tammikuuta Vilnan televisiotornin juurella, minne oli 

kerääntynyt suuri väkijoukko. Sotilaat tulivat miehittämään tornia panssarivaunujen 

tukemina, jolloin yksi liettualainen kuoli jäätyään telaketjun alle. Sotilaat ampuivat päivän 

aikana lisäksi 12 henkeä ja yksi kuoli sydänkohtaukseen. Myös yksi neuvostosotilas kuoli. 

Yli 100 ihmistä vietiin sairaalahoitoon. Huomiota herätti, että asevoimien ylipäällikkö 

presidentti Gorbatshov väitti, ettei hän ollut antanut käskyä aseellisesta toiminnasta eikä 

edes tiennyt siitä. Kuvat tapahtumasta kuitenkin levisivät maailmalle ja saattoivat 

Gorbatshovin uudistuspolitiikan epäilyksenalaiseksi. Huhut hänen asemansa horjumisesta 

vahvistuivat. 

Myös Latviassa tilanne kiristyi, kun OMON-joukot miehittivät Riikassa painotalon. 

Neuvostoliiton sisäministeriön erikoisjoukot valtasivat 20. tammikuuta Latvian 

sisäministeriön talon, jolloin siellä ja lähistöllä kuoli viisi ihmistä. Sattui myös pienempiä 

kahakoita, joista tietoja ei tullut julkisuuteen. 

Tammikuun puolivälissä Venäjän presidentti Boris Jeltsin lupasi Tallinnassa, että hän 

tukee Baltian tasavaltoja ja lopettaa väkivallan käytön. Tämä vaikutti rauhoittavasti jo 

pitkälle kärjistyneeseen konfliktiin. Tallinnaan asti väkivalta ei levinnyt, ja muuallakin 

Baltian maissa osapuolet pidättyivät uusista kärjistyksistä. Baltian maiden pääkaupunkien 

parlamenttitalot ympäröitiin vahvoilla kiviesteillä, jotta panssarivaunut eivät pääsisi niitä 

yllättämään. Baltian sotilaspiirin joukot päättivät puolestaan pysyä erossa 

valtakamppailusta, joten välitön sotilaallisen miehityksen uhka väistyi. 

Baltian sotilaspiirin sotilaat eivät elokuussa 1991 asettuneet tulemaan Moskovassa vallan 

kaapannutta vanhoillisten kommunistien ryhmää. Tilanne Baltian maissa pysyi 

rauhallisena, eikä myöskään itsenäistymisjulistuksiin enää reagoitu asevoimalla. 
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