
Neuvostoliitto ei ollut täy-
sin valmistautumaton
Vallankumouksen jälkeen Neuvos-
toliitto ehti toteuttaa sähköistä-
misohjelman sekä kaksi viisivuotis-
suunnitelmaa.  Kolmatta viisivuotis-
ta (1938-1942) ei ehditty loppuun 
maan joutuessa hyökkäyksen koh-
teeksi.  Aivan valmistautumatto-
mana sotaan ei jouduttu.  Maata-
louden kollektivisointi oli suoritet-
tu loppuun.  Kolhoosit ja sovhoo-
sit kykenivät turvaamaan elintarvi-
kehuollon.  Vuonna 1940 teollisuus-
tuotanto ylitti vallankumousta edel-
täneen tason 8,5-kertaisesti ja kan-
santulo 5,4-kertaisesti.

Imperialistit aloittivat uuden 
sodan valmistelun, kun ensim-
mäisen maailmansodan rauhan-
sopimusta ei ollut edes allekirjoi-
tettu.  Sotien historia ei tunne esi-
merkkiä siitä, että sotatoimien rat-
kaisemiseksi olisi keskitetty vastaa-
vaa määrää voimaa, mitä varustet-
tiin Neuvostoliiton Euroopan puo-
leiselle rajalle.  Kun Saksa liittolai-
sineen (Suomi, Unkari, Romania) 
hyökkäsi 22.6.1941 Neuvostoliit-
toon, oli 2000 km pitkälle rintamalle 
keskitetty mm. 5 miljoonaa sotilasta, 
5000 lentokonetta ja 3500 tankkia.

Maailmansotien syistä

Ihmisten harhauttamiseksi sotien 
syitä vääristellään ja todellisten syi-
den sijaan niiden aiheuttajaksi esite-
tään muodollisia syitä.  Usein esitet-
ty näkemys on, että sota kuuluu ih-
misen biologiseen olemukseen, jo-
ka sitten pohjimmiltaan on sotien 
perussyy.  Toisena hienostuneem-
pana sotien aiheuttajana nähdään 
poliitikkojen subjektiiviset ominai-
suudet.  Tällä tarkoitetaan esimer-
kiksi Hitlerin tai Mussolinin henki-
lökohtaisia tavoitteita ja mielihalu-
ja.  Tässä perustelussa ei kuitenkaan 
huomioida sitä, että sodan sytyttä-
miseksi he tarvitsivat monopolien ja 

yhteiskunnan rahamiespiirien tuen.
Hitlerin ja Mussolinin suun-

nitelmien tuli käydä yhteen pää-
omapiirien etujen kanssa.  Muu-
toin suunnitelma sodasta ei oli-
si muuttunut todeksi.  Kolmantena 
maailmansodan syynä on esitetty 
sosialismin ja kapitalismin ristiriitaa.   
On kuitenkin nähtävä, että ensim-
mäisen maailmansodan alla eikä sitä 
ennen vielä ollut sosialismia ja sotia 
syttyi siitä huolimatta.  Sotia maail-
massa käydään myös tänään entistä 
enemmän, vaikka ei ole sosialismia.

Miksi kapitalistit järjestävät 
maailmansotia?  Yksi syy on, että 
sota ja kilpavarustelu lisäävät ku-
lutusta ja tuottavat monopoleille 
suunnattomia voittoja.  Siksi lisä-
tään varustelua, vaikka ei olisi väli-
töntä sodanvaaraakaan.  Toiseksikin 
kansalliset rajat käyvät monopoleille 
ahtaiksi ja syntyy tarve etsiä raaka-
ainelähteitä, markkinoita ja halpaa 
työvoimaa.  Nämä ilmentävät so-
dan mahdollisuutta.  Maailmansoti-
en syistä Lenin totesi, että imperia-
lismin kaudella suurten monopoli-
ryhmittymien taloudellinen kehitys 
tapahtuu epätasaisesti.

Maailman taloudellista ja po-
liittista jakoa monopolien välillä 

pyritään kuitenkin toteuttamaan 
voimasuhteiden mukaan.  Mikä-
li jotkut monopoliliitot jäävät tässä 
jaossa vähemmälle kuin heidän voi-
masuhteensa edellyttää, he pyrkivät  
uudelleenjakoon poliittisten keino-
jen loppuessa vaikka aseiden avulla.  
Toisen maailmansodan perussyynä 
oli imperialististen kapitalistipiirien 
halu ja tarve maailman uudelleenja-
koon.  Samasta syystä sotia käydään 
tänäänkin.

Imperialistisen sodan sie-
menet kypsyvät

Versailles’n rauhan (28.6.1919) vah-
vistettua kapitalistisen maailman 
uuden järjestyksen ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen, kokivat 
voittajiin kuuluneet Japani ja Italia 
jääneensä vähemmälle.  Saksa, jo-
ka ennen 1. maailmansotaa oli ke-
hityksessään voittajavaltioita edel-
lä, tunsi kärsineensä myös vääryyt-
tä.  Lisäksi syntyi uusi tilanne, kun 
Eurooppaan muodostui sosialisti-
nen Neuvostoliitto.  Toisaalta Sak-
san ja Japanin taloudet kasvoivat 
Ranskaa, USA:ta ja Englantia no-
peammin.

Imperialististen maiden välil-
le muodostuivat voimasuhteet, 
jotka eivät enää vastanneet maail-
man taloudellista ja alueellista ja-
koa.  Saksa, Italia ja Japani nosti-
vat esiin uuden maailmanjaon ky-
symykset.  Myös USA ja Englanti kä-
vivät taistelua maailman markkinoil-
la, jopa Britannian imperiumin sisäl-
lä.  Ne toivoivat voivansa kukistaa ja-
panilaiset ja saksalaiset kilpailijansa, 
joita eivät kyenneet voittamaan ta-
loudellisessa kamppailussa.

Ranskan monopolien laajen-
tumishalu ilmeni v. 1923 toteute-
tulla väliaikaiseksi jääneellä Ruhrin 
alueen miehityksellä.  Kaiken ohel-
la 1930-luvun laman saattelemana 
muodostui tilanne, jossa kaikki ka-
pitalistipiirit pyrkivät Neuvostolii-
ton murskaamiseen ja liittämään 
sen alueet omaan valtapiiriinsä. 

Monopolit ja finanssipiirit 
nostivat fasismin valtaan

Saksa aloitti uuden sodan valmis-
telut jo ennen ensimmäisen maail-
mansodan rauhansopimusta so-
taministeriön kokouksissa 14.6. ja 
5.9.1917.  Silloin todettiin, että ”Sak-
san tulee kehittää nopeasti rauhan 
ajan taloutta ja mukauttaa sitä so-
tatarkoituksiin”.  Italiassa pystytettiin 
monopolien tuella v. 1922 Mussoli-
nin johdolla fasistihallinto.  Japani 
ryhtyi uuden sodan valmisteluihin 
jo ennen vuosien 1921-1922 vaih-
teessa pidettyä Washingtonin lai-
vastokonferenssia, jonka tavoittee-
na oli vähentää sotilaallista jännitys-
tä Itä-Aasiassa.

Myös Ranska osoitti laajen-
tumishalunsa valtaamalla väliai-

kaisesti Ruhrin alueen.  Sotaan val-
mistautuvat maat pystyttivät fasis-
tihallinnon tukahduttaakseen so-
danvastustajien ja työläisten vasta-
rinnan.  Tämä onnistui, kun mono-
polit tukivat suurilla summilla fasisti-
sia puolueita työväenliikkeen nujer-
tamiseksi ja talouden kääntämisek-
si sotatalouteen.  Fasistien keinoina 
olivat terrori ja demagogia.  Mono-
polien tuen ansiosta fasismi voimis-
tui.  Ne perustivat rankaisujärjestö-
jä mm. Mussolinin Mustapaidat ja 
Hitlerin hyökkäysosastot (SA).  Kaik-
keen tähän saatiin rahoitus pääoma-
piireiltä.

Muuallakin syntyi saman 
tyyppisiä murhajoukkueita, jotka 
terrorin voimin pitivät työläisjouk-
koja kurissa.  Fasistit arvostelivat jo-
pa kapitalismia lupaamalla luokka-
vastakohtaisuuksien poistamista ja 
tasa-arvoa.  Tästä johtuen mm. hitle-
riläinen puolue nimitettiin ”kansal-
lissosialistiseksi työväenpuolueeksi”.

Saksassa muodostui yhteinen fi-
nanssipääoman, upseeriston, maan-
omistajien ja oikeistososialidemo-
kraattien rintama, jonka avulla suo-
ritettiin fasistien vallankaappaus 
30.1.1933 ja nimitettiin Hitler valta-
kunnankansleriksi.  Heti seuraavana 
päivänä Hitler esiintyi eräiden jouk-
ko-osastojen edessä ja 3.2.1933 hän 
piti puheen armeijan päällystölle ja 
samalla aloitettiin talouden militari-
sointi.

Kruppin tehtaat keskittyivät 
uudelleen sotatarvikkeiden tuo-
tantoon.  Vanhoja sotatarviketeh-
taita ajanmukaistettiin ja laajennet-
tiin.  Kun v. 1932 Saksan kaikki pää-
omasijoitukset olivat 2 590 milj. mk, 
josta sotateollisuuden osuus oli 620 
milj. mk, niin v. 1934 vastaavat luvut 
olivat 3 760 milj. mk/3 300 milj. mk.  
Vuonna 1938 luvut olivat 21030 milj. 
mk/15 500 milj. mk.  Kun v. 1932 Sak-
san maavoimissa oli 10 divisioonaa, 
niin v. 1935 maavoimien vahvuus oli 
jo 31 divisioonaa.

Rotuopit, antikommunismi 
ja “uusi järjestys”

Kommunistien eliminoiminen ei ol-
lut helppoa.  Tämän johdosta Hitle-
rin asiamiehet sytyttivät valtiopäivä-
talon tuleen 28.2.1933.  Tästä syytet-
tiin kommunisteja.  Tuhopolton jäl-
keen antikommunismi tuli Saksan 
viralliseksi politiikaksi.  Fasistit koh-
distivat terrorinsa kommunisteihin 
ja myöhemmin myös sosialidemo-
kraatteihin.

Fasistisen Saksan ideologia 
pohjautui rotuoppiin.  Sen nat-
sipuolueen vuoden 1935 edusta-
jakokous julisti “luonnon ja ihmis-
kunnan historian ja kansallissosia-
listisen tulkinnan tärkeimmäksi pe-
rustaksi ja kansallissosialistisen val-
takunnan lainsäädännön pohjaksi”.  
Rotuteoria esitti saksalaiset ominai-

suuksiensa ansiosta ylimmäksi kan-
sakunnaksi ja muut “vajaa ihmisten” 
kansakunnaksi.  Kokonaisten kansa-
kuntien tuhoaminen kuului maail-
mansodan päämääriin.  Saksassa 
otettiin käyttöön termi “uusi järjes-
tys”.  Sen mukaisesti natsit aikoivat 
saattaa Saksan ulkopuolisen Euroo-
pan siirtomaakseen.

Antikomintern-sopimus 
ja taistelu kommunisteja 
vastaan

Sotavarustelut aloitti 1920-luvun 
alussa myös Japani.  Siellä fasismin 
korvasi sokea perinteinen usko kei-
sarin jumalalliseen alkuperään, jon-
ka suojissa militarisointi tapahtui.  
Parlamentarismin verhon taakse 
kätkeytyi siellä äärimmäinen milita-
rismi.  Hallitsevat piirit katsoivat, et-
tä tämä järjestelmä vastasi tarkoitus-
taan, eivätkä halunneet siihen muu-
toksia.

Japanin sotavoimat tunkeu-
tuivat Mantshuriaan (Koillis-Kii-
naan) syyskuussa 1931.  Tavoittee-
na oli Kiinan valtauksen jälkeen hyö-
kätä Neuvostoliittoon ja täydentää 
maan niukkoja raaka-ainevaroja se-
kä päästä eroon Japanin monopo-
lien ja tilanherrojen vihaamasta 
Neuvostoliitosta.  Tavoitteena heillä 
oli anastaa myöhemmin USA:n, Eng-
lannin, Ranskan ja Hollannin hallin-
noimat siirtomaat Tyynen meren 
alueella.

Sodan voimat olivat nyt suu-
ret.  Niitä edusti kolme valtiota: Sak-
sa, Japani ja Italia.  Saksa ja Japani 
pitivät myös suurimpana vihollise-
naan kommunisteja.  Maat solmi-
vat 25.11.1936 ns. antikomintern-
sopimuksen vahvistaen maiden lii-
ton taistelussa maailmanherruudes-
ta.  Sopimus velvoitti yhteisiä toimia 
niitä vastaan, jotka toimivat Kom-
munistisen Internationaalin hyväk-
si.  Sopimuksen salainen osa edel-
lytti yhteistä taistelua Neuvostoliit-
toa vastaan.

Kolmen hyökkääjävallan liitto 
syntyi, kun sopimukseen 6.11.1937 
liittyi myös Italia.  Näin syntyi hyök-
kääjävaltioiden liitto.  Sopimuksen 
yksi tärkeä tavoite oli antaa USA:n, 
Englannin ja Ranskan hallituspiireil-
le kuva sopimusmaiden tulevasta 
sodasta ainoastaan Neuvostoliittoa 
vastaan.

Kapitalistinen maailma ja-
kaantui kahtia.  USA, Englanti ja 
Ranska eivät kuitenkaan halun-
neet perustaa liittoa vastapainok-
si hyökkääjävaltioiden liitolle, kos-
ka nekään eivät halunneet rauhaa, 
vaan ennen kaikkea sotaa Neuvos-
toliittoa vastaan.  Ne katsoivat, et-
tä hyökkääjävaltiot hoitavat tämän 
asian  turvallisesti.

Neljän vallan sopimus

USA ja Englanti toimittivat vuodesta 
1924 Saksalle tukea, mihin perustui 
Saksan sotateollisuuden uudistami-
nen.  Japanin varustautuminen no-
jautui USA:n toimituksiin.  Englan-
nin konservatiivit pitivät läheisiä yh-
teyksiä fasisteihin, eivätkä uskoneet 
Saksan muodostavan maalleen min-
käänlaista vaaraa.  USA:n pääoma-
piirit uskoivat, että lähestyvä sota ei 
ulotu heidän maaperälleen ja toivoi-
vat Saksan liittolaisineen kukistavan 
Neuvostoliiton.

USA:n hallituksella oli oikeaa 
tietoa asioista, mutta se ei halun-
nut kärjistää suhteita maan mono-

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 1)

Äskettäin tuli 78 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuk-
sen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden tavoit-
teena oli ohjata Saksa hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hitlerin vastaisen 
yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosina 1933-1939 suu-
ren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen liiton toisen maailmansodan ehkäisemisek-
si.  Silloiset Englannin, Ranskan sekä muiden länsimaiden hallitukset olivat kuitenkin uskomattoman so-
keita sekä kykenemättömiä näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä.

Länsivallat kiistelivät maailman taloudellisten resurssien uudelleenjaosta yrittäen samanaikaises-
ti ohjata Saksan laajentumishaluja itään tuhotakseen Neuvostoliiton ja välttyäkseen Hitlerin fasistijouk-
kojen hyökkäykseltä omalle maaperälleen.  Ne kieltäytyivät kaikissa yhteyksissä sitovasta Saksan vastai-
sesta liitosta Neuvostoliiton kanssa.  Myöhemmin ne ovat vääristelleet historiaa ja pimittävät ihmisiltä to-
tuuden neuvotteluista, joita Neuvostoliiton esityksestä käytiin Saksan vastaisen liiton muodostamiseksi.

Julkisessa propagandassa kaikki tapahtumaan liittyvät asiat on käännetty päälaelleen.  Neuvostoliit-
to yritetään leimata yhdessä Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Maailmansota kypsyi kuitenkin kapitalis-
tien suunnitelmissa maailman uudelleenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi 
Neuvostoliitto, jolla ei ollut mitään yhteistä kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa se-
kä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 3-4 
osaa käsittävässä artikkelisarjassa.

Ivan Maiski toimi vuosina 1932-1943 Neuvostoliiton Lontoon suurlä-
hettiläänä. Hän oli kanssakäymisissä länsimaiden valtiomiesten kans-
sa ja osallistui silloin kansainvälisen elämän merkkitapahtumiin. Asia-
kirjatietojen ja omakohtaisen kokemuksensa perusteella Maiski kuvaa 
henkilöitä, jotka lyhytnäköisellä, Neuvostoliittoa kohtaan vihamielisel-
lä politiikallaan Englannissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa, auttoivat Hit-
leriä sytyttämään toisen maailmansodan. Maiski tietää, mistä puhuu.
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polipääomaan.  Lisäksi yhdysvalta-
laiset pankit tukivat ratkaisevalla pa-
noksella hyökkääjävaltioita.  Rans-
kassa natsien revanssihenki huo-
letti laajoja yhteiskuntapiirejä, mut-
ta Englannin hallitus halusi lähen-
tymistä Saksan kanssa ja veti mu-
kaansa tähän monien mutkien jäl-
keen myös Ranskan.

Sitten lopuksi Britannian ja 
Italian esityksestä Ranska, Italia, 
Englanti ja Saksa solmivat yhdes-
sä 15.7.1933 ns. “neljän vallan sopi-
muksen”, joka julisti hurskaasti ta-
voitteekseen ”rauhan säilymisen”.  

Tosiasiassa sovittiin yhteistyöstä 
kaikkia Eurooppaa ja Euroopan ul-
kopuolisia asioita sekä siirtomai-
ta koskevissa kysymyksissä syrjäyt-
tämällä Neuvostoliitto ja Euroopan 
pienet valtiot.  Tämä oli yritys muo-
dostaa Neuvostoliiton vastainen ka-
pitalistinen yhteisrintama.

Sopimus edellytti Versailles’n 
sopimuksen tarkistamista sekä 
muiden kanssa samanlaisten aseis-
tautumisoikeuksien myöntämis-
tä Saksalle.  Sopimus merkitsi neu-
vostovastaiselle pohjalle rakentuvaa 
Englannin ja Ranskan yhteistyötä fa-
sistien kanssa.  USA:ssa sopimusta 
pidettiin ”hyvänä enteenä”.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä...
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 1)

Euroopan pienet valtiot huo-
lestuivat, koska sopimuksesta kuul-
si Ranskan ja Englannin aikomus Eu-
roopan pikkuvaltioiden kustannuk-
sella ostaa itsensä vapaiksi Saksan 
ja Italian aluevaatimuksista tarkista-
malla Versailles’n sopimusta ja näin 
se jäi lopuksi ratifioimatta.  Englanti 
ja Ranska kuitenkin noudattivat so-
pimusta.  (Jatkuu seuraavassa nu-
merossa.)

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:
Marsalkka Žukovin muistelmat: WS-
OY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suuresta 
voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, No-
vosti (APN) Moskova

Merkittävä muutos maailmanpoliit-
tisessa tilanteessa tapahtui vuonna 
2002, jolloin presidentti George W. 
Bush asetti puheessaan KDKT:n pa-
han akselille yhdessä Iranin ja Ira-
kin kanssa. Sittemmin USA on hyö-
kännyt erinäisten tekosyiden var-
jolla Irakiin joukkotuhoaseiden tu-
hoamiseksi. Joukkotuhoaseita ei Ira-
kista löytynyt. Hyökätty on myös Li-
byaan ja Syyriaan hallitusten vaihta-
miseksi. 

Näiden tapahtumien seurauk-
sena KDKT ryhtyi vahvistamaan 
puolustustaan, välttääkseen USA:n 
hyökkäyksen. Tämän strategisen lin-
jauksen mukaan vain oma ydinase 
riittävällä ohjusteknologialla va-
rustettuna voisi turvata KDKT:n riip-
pumattomuuden ja rauhan Korean 
niemimaalla.

Strategis-poliittinen tilanne 
onkin muuttunut erityisesti ku-
luneen vuoden aikana. KDKT on 
kehittänyt omaa ydinohjelmaansa 
sekä ohjusteknologiaa. Lyhyen kan-
taman ohjuskokeita on ollut vuosien 
mittaan useita, mutta tänä vuonna 
KDKT on saavuttanut merkittäviä 
edistysaskeleita pitkän kantaman 

ohjusten osalta. KDKT:lla on nyt toi-
miva pitkän matkan ohjus, jolla voi 
periaatteessa yltää Yhdysvaltoihin 
saakka.

USA on menettänyt mah-
dollisuuden hyökkäykseen 
Koillis-Aasiassa

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Yhdys-
vallat on lopullisesti menettänyt 
mahdollisuuden hyökätä Ko rean 
demokraattiseen kansantasaval-
taan. Jos Yhdysvallat hyökkäisi Ko-
reaan, KDKT pystyisi vastaamaan 
USA:n hyökkäykseen siten, että siitä 

olisi todellista vaaraa USA:lle.
Aikaisemminhan tilanne oli 

se, että Yhdysvaltain hyökä tes-
sä  KDKT olisi voinut tavanomai-
sin asein vastata hyökkäykseen 
Etelä-Koreassa oleviin USA:n soti-
lastukikohtiin. Hyökkäys Etelä-Ko-
reaan on kuitenkin aina ollut pois-
sa laskuista, sillä KDKT ei missään 
olosuhteissa halua kohottaa asei-
ta maanmiehiään vastaan. Tämä on 
tullut selväksi kaikissa keskusteluis-
sa, joita olen asian tii moilta korea-
laisten kanssa käynyt. Pitkällä aika-
välillä KDKT:n ydinase vakauttaa Ko-
rean niemimaan ja koko Koillis-Aa-
sian tilannetta. Yhdysvaltoja tilanne 
tietysti harmittaa.

Uusia pakotteita

USA:n huolestuneisuus oman valta-
asemansa menettämisestä on joh-
tanut uusiin taloudellisiin pakottei-
siin KDKT:aa kohtaan. Pakotteiden 
johdosta KDKT:n ulkomaankauppa 
pakostakin vähenee, mutta KDKT:n 
selviämiseen pakotteilla ei ole mer-
kitystä. KDKT on rakentanut juche-
aatteen mukaisesti riippumatonta 
kansantaloutta vuosikymmenet, it-
senäistymisestä lähtien. Kaikki tar-
vittava voidaan tuottaa itse KDKT:n 
kohtuullisten monipuolisten luon-
nonvarojen turvin. On toki selvää, 
että valuuttatulojen vähentyessä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tuontia 
joudutaan vähentämään. Maatalou-
den tehostamiseen on tämän vuoksi 
pantava lisää voimavaroja.

Tulevaisuus on valoisa

On selvää, että KDKT ei missään olo-
suhteissa tule luopumaan omista 
ydinaseistaan. Yhtä selvää on, että 
KDKT:n ydinaseet ovat yksinomaan 

puolustusta varten. KDKT ei tule 
koskaan hyökkäämään toisen val-
tion kimppuun. Välillä kovaksi ylty-
nyt diplomaattinen kielenkäyttö ei 
tarkoita sitä, että KDKT olisi suunnit-
telemassa hyökkäystä USA:han tai 
muuallekaan. Varautunut toki täy-
tyy olla aina kaikkeen, kun vastas-
sa on niinkin häikäilemätön valtio 
kuin USA. Varustautumista edellyt-
tävät mm. jatkuvat, KDKT:aa vas taan 
suunnatut sotaharjoitukset, joita 
USA järjestää yhdessä Etelä-Korean 
kanssa. Tarjoukset siitä, että KDKT:n 

kanssa voidaan neu-
votella, jos  KDKT luopuu 
ydinaseistaan, tarkoittaa 
sitä, että neuvotteluita 
ei todellisuudessa edes 
haluta.

Länsimailta ja 
YK:lta on varsinaista 
kaksinais moralismia 
tuomita KDKT:n 
ydinaseet, mutta ol-
la puuttumatta Israelin 
ydinaseisiin. Israelhan 
on osoittanut ja osoit-
taa edelleen jatkuvilla 
hyökkäyksillään ja sabo-
taaseilla naapurimaihin-
sa olevansa alueen pa-
hin häirikkö ja epävakai-
s uuden ylläpitäjä.

Taloudellisten pak-
otteiden alkusyy ei ole 
ydinaseohjelma vaan 

se, että KDKT ha luaa rakentaa yh-
teiskuntaa riippumattomasti  sosia-
lismiin tukeu tuen. Menestyvä KDKT 
on  vaarallinen esimerkki kapitaliste-
ille maasta, jossa työläisten tuotta-
ma lisäarvo jaetaan, kuin kansa itse 
päättää. Meillähän kaikki päätök-
set tehdään porvarien kabineteis-
sa ja eduskunnalle jää vain kumilei-
masimen rooli, jos sitäkään. KDKT:n 
puolustaminen on osa työväenluo-
kan kansainvälistä taistelua kapita-
lismia vastaan!

KÄ / Juha Kieksi

Korean niemimaan tilanne edelleen jännittynyt
Korean niemimaan tilanne on edelleen hyvin jännittynyt. Vastuu ti-
lanteen kärjistymiseen on yksinomaan USA:lla. Liki 70-vuoden ajan 
USA on uhkaillut Korean demokraattista kansantasavaltaa ylläpitä-
mällä taloudellisia pakotteita, järjestämällä provokatiivisia sotahar-
joituksia ja uhaten välillä väkivalloin kaataa KDKT:n hallituksen tai 
jopa hyökätä Koreaan ydinasein.

1. Venezuelan bolivariaaninen 
tasavalta vastustaa jyrkästi ja kate-
gorisesti Yhdysvaltojen president-
ti Donald Trumpin 11.8.2017 julki-
tuomia epäystävällisiä ja vihamie-
lisiä lausuntoja, joissa hän uhkaa 
kotimaatamme sotilaallisella vä-
liintulolla. Tämä on kaikin tavoin 
Yhdistyneiden Kansakuntien pe-
ruskirjan tarkoitusten ja periaat-
teiden sekä kansainvälisen oikeu-
den normien vastaista. Erityisesti 
voimankäyttö ja sillä uhkaaminen, 
rikkoo valtioiden poliittista riippu-
mattomuutta.

2. Presidentti Donald Trumpin 
sotaisat julistukset, jotka liittyvät 
Yhdysvaltojen hallinnon järjestel-
mälliseen Venezuelan vastaiseen 
hyökkäykseen, ovat välitön uh-
ka rauhaa, vakautta, riippumatto-
muutta, alueellista yhtenäisyyttä, 
suvereniteettia ja itsemääräämis-
oikeutta vastaan Venezuelan bo-
livariaanisessa tasavallassa. Tämä 
tapahtui vain päivä sen jälkeen, 
kun Venezuelan valtionpäämies 
Nicolas Maduro Moros oli uudista-
nut kutsunsa luoda Yhdysvaltojen 
hallituksen kanssa korkean tason, 
tasa-arvoiset, yhteistyöhön ja kes-
kinäiseen kunnioitukseen perustu-
vat suhteet.

3. Presidentti Donald Trumpin 
holtiton uhkailu pyrkii viemään 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
alueen konfliktiin, joka horjuttaa 
pysyvästi vakautta, rauhaa ja tur-
vallisuutta alueellamme. Latinalai-

sen Amerikan ja Karibian valtioiden 
yhteisön (CELAC) 33 jäsenvaltiota ju-
listi rauhan alueelle vuonna 2014.

4. Venezuelan bolivariaani-
nen tasavalta varoittaa yhä uudel-
leen kansainvälistä yhteisöä suu-
rista uhkista, jotka kasvavat sen si-
sällä aikana, jolloin Yhdysvaltojen 
hallinto vahvistaa imperialistista 
luonnettaan ja uuskolonialistisia 
tavoitteita meidän Amerikassam-
me ja selkeästi halveksii Venezue-
lan kansaa ja sen todistettua pasi-
fistista ja liberaalista kutsumusta.

5. Venezuelan bolivariaaninen 
tasavalta kehottaa kansainvälisen 
yhteisön jäseniä ja maailman va-
paita kansoja tuomitsemaan sel-
keästi ja yhtenäisesti tämä vaaral-
linen hyökkäys Amerikan mante-
reen rauhaa ja vakautta vastaan. 
On tullut aika, jolloin kansainvälis-
ten organisaatioiden ja foorumei-
den on vahvistettava sekä alueel-
lisesti että koko maailmassa kan-
sainvälisen oikeuden säännöt ja 
estettävä Yhdysvaltojen impe-
riumin aggressiivinen toiminta Ve-
nezuelan kansaa vastaan.

Vetoamme kaikkiin Venezue-
lan isänmaanystäviin väristä tai po-
liittisesta puolueesta riippumatta, 
jotta he liittyisivät pyhän maape-
rämme puolustamiseen röyhkeää 
ulkomaalaista hyökkäystä vastaan.

”Itsenäisyys tai ei mitään”; 
Simón Bolívar 

Caracas 12. elokuuta 2017

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA
ULKOMINISTERIÖ

Presidentti Donald Trump uhkailee kaikkia valtioita, jotka eivät alis-
tu USA:n ja kansainvälisten kapitalistipomojen komentoon. Esimerk-
keinä ovat mm. Pohjois-Korea, Kuuba ja nyt myös Venezuela. Trump 
uhkasi Venezuelaa sotilaallisella väliintulolla, jonka maan ulkominis-
teriö jyrkästi torjui 12.8 2017 antamallaan ulkoministeriön tiedonan-
nolla. Siinä Venezuelan Bolivaarinen Tasavalta varoitti kansainvälis-
tä yhteisöä kasvavista uhkista aikana, jolloin USA:n hallinto vahvis-
taa imperialistista luonnettaan ja uuskolonialistisia tavoitteitaan La-
tinalaisessa Amerikassa. USA:n uhkailujen vuoksi Venezuelassa jär-
jestettiin sotaharjoitus, johon kutsuttiin myös siviilejä. Harjoitukses-
sa sotilaat opettivat siviilejä ampumaan kiväärikaliiberisilla aseilla 
sekä käyttämään panssarintorjunta-aseistusta. Harjoitukseen osal-
listui 200000 sotilasta ja 70000 siviiliä.

Venezuela valmistautuu USA:n hyökkäykseen

o o o

Irakin, Libyan ja Syyrian esimerkit osoittavat, että ne valtiot, joiden hal-
linto on USA:n toimesta demonisoitu, eivät ole turvassa minkäänlaisil-
la sopimuksilla. Itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa turvaksi KDKT 
tarvitsee vahvan puolustuksen. Länsipropaganda sanoo KDKT:n kuten 
Venäjänkin olevan arvaamaton. KDKT ei ole käyttäytynyt missään ar-
vaamattomasti. KDKT ei ole myöskään hyökännyt naapureidensa kimp-
puun. Voimme vaan kysyä, miksi todelliselle roistovaltiolle Israelille sal-
litaan ydinase, vaikka se  usein ja arvaamattomasti on hyökännyt naa-
pureitaan vastaan? Kuvassa Kim Jong Un seuraamassa maan puolus-
tusvoimien harjoituksia.

KDKT:ssa rakennetaan paljon ja maa edistyy. 
Kaikesta ilkeämielisestä USA:n tehtailemasta 
propagandasta huolimatta käytäntö osoittaa, 
että maa voi olla esimerkkinä niille, jotka ha-
luavat säilyttää riippumattomuutensa USA:sta. 
Kuvassa Pjongjangin uusia pilvenpiirtäjiä.
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Pjongjangissa on avattu uusi koulu orpolapsille. Koulussa opiskelee 500 
oppilasta. Koulussa toimivat kaikki luokka-asteet. Koulu on samalla op-
pilaiden koti, sillä he myös asuvat koulun tiloissa.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 2)
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Parempi fasistien miehitys 
kuin Neuvostoliiton apu? 

Neljän vallan sopimukseen oli tyyty-
mätön myös Puola, jonka yhteiskun-
tapiirit olivat varmoja Saksan Puolal-
le aiheuttamasta uhasta. Neuvosto-
liitto pyrki herättämään Saksan uh-
kaamissa Baltian maissa vastarin-
taa Saksan valloituspyrkimyksiä 
vastaan. Neuvostoliitossa tiedet-
tiin myös, että Saksa on aina pitä-
nyt Baltian maita Neuvostoliittoon 
kohdistamiensa hyökkäysten sillan-
pää- asemana. Neuvostoliitto esitti-
kin Puolalle 14.12.1933 yhteistä jul-
kilausumaa maiden pyrkimyksestä 
puolustaa rauhaa Itä- Euroopassa. 
Puolan hallitus vastasi 19.12.1933, 
että se ei periaatteessa vastusta eh-
dotusta. Mutta Puolan hallitsevil-
la piireillä oli omia suurvalta- ja laa-
jentumishaluja mm. Neuvostoliiton 
alueiden suhteen. Tätä hyväksikäyt-
täen natsit ilmoittivat valmiutensa 
antaa puolalaisille sitoumus, että ei-
vät hyökkää Puolaan. 

Puolan porvarit ja tilanherrat 
tarttuivat heti Saksan epämääräi-
siin lupauksiin pitäen niitä parem-
pina kuin Neuvostoliiton varmo-
ja takeita. Pilsudskin ja Beckin ryh-
män ilmeisenä tavoitteena oli sopia 
hitleriläisten kanssa Neuvostoliiton 
ja muiden Itä-Euroopan maiden va-
hingoksi. Saksan ja Puolan hyökkää-
mättömyyssopimus allekirjoitettiin 
26.1.1934. Helmikuun alussa Puo-
la kieltäytyi Neuvostoliiton kanssa 
minkäänlaisesta sopimuksesta, jol-
la pyrittäisiin takaamaan Itäisen Eu-

roopan maiden riippumattomuus. 
Puolan ja Saksan sopimus heiken-
si rauhanvoimia, teki tyhjäksi Rans-
kan ja Puolan liiton ja heikensi Rans-
kan asemaa. Hitler totesi myöhem-
min, että ilman Puolan tukea Itäval-
lan ja Tšekkoslovakian miehitys ei 
olisi onnistunut. Puolan kanssa so-
pimusta kirjoittaessaan Hitler jo tie-
si, että Puola tulee olemaan ensim-
mäisiä Saksan elintilaan liitettäviä 
maita. Läheistensä piirissä Hitler oli 
todennut, että “kaikki Puolan kans-
sa tehdyt sopimukset ovat vain vä-
liaikaisia”.

Saksa varautui hyökkää-
mään myös Baltiaan

Saksan ja Puolan sopimus oli hä-
lytyssignaali Neuvostoliitolle. Siksi 
Neuvostoliitto jätti 28.3.1934 Sak-
san Moskovan lähettiläälle Baltian 
tilannetta koskevan virallisen eh-
dotuksen. Siinä esitettiin, että Sak-
sa ja Neuvostoliitto allekirjoittaisi-
vat sopimuksen, jolla ne lupautu-
vat ryhtymästä minkäänlaisiin toi-
menpiteisiin, jotka saattaisivat va-
hingoittaa Baltian alueen valtioita. 
Tällä Neuvostoliitto pyrki varmenta-
maan rauhan Baltian alueella. Hitle-
riläiset kuitenkin torjuivat tämän eh-
dotuksen. Tästä Saksan ulkominis-
teri Neurath kirjoitti, että minkä ta-
hansa Saksan itäisiä naapureita kos-
kevan poliittisen sopimuksen solmi-
minen Neuvostoliiton kanssa “riistää 
idänpolitiikaltamme kaiken toimin-
tavapauden”, jolla saattaa olla tule-
vaisuudessa ennalta arvaamattomia 
seurauksia. Hitleriläiset eivät halun-

neet antaa minkäänlai-
sia sitoumuksia, jotka 
saattaisivat vaikeuttaa 
heidän tulevia agressi-
oitaan Baltian alueella. 

Neuvostoliitto 
rauhantyön etu-
rintamassa

Jo 20 luvulla Neuvos-
toliitto normalisoi suh-
teensa lähes kaikkiin 
naapurival tioihinsa se-
kä USA:ta lukuunot-
tamatta kaikkiin suur-
valtoihin. Monien dip-
lomaattisten yritysten 
jälkeen Neuvostoliit-
to solmi hyökkäämät-
tömyyssopimuksen 
Ranskan kanssa 1932. 
Joulukuussa 1933 Neu-
vostoliitto teki aloit-
teen Euroopan kollek-
tiiviseksi turvallisuus-
järjestelmäksi tarkoi-
tuksena muodostaa 
rauhantahtoisten val-
tioiden yhteisrintama 

ja pakottaa näin Saksa peräänty-
mään. Sodan vastaisen työnsä an-
taman arvovallan johdosta Neuvos-
toliitto solmi v. 1933-35 diplomaat-
tiset suhteet monien uusien valtioi-
den mm. Belgian , Unkarin, Espanjan, 
Romanian, USA:n ja Tšekkoslovakian 
kanssa. Huolimatta Kansainliiton ai-
emmasta Neuvostoliiton vastaises-
ta politiikasta, liittyi Neuvostoliit-

to Kansainliittoon syyskuussa 1934, 
mutta kieltäytyi ottamasta vastuul-
leen sen aiempia virheitä.  Kansain-
liitto oli ollut Versailles’n rauhanso-
pimusjärjestelmän välikappale Neu-
vostoliiton vastaisessa politiikassa. 
Suurvallat käyttivät sitä hyväkseen 
alistaessaan kansoja. Sotaan valmis-
tautuvat maat mm. Saksa ja Japani 
kuitenkin erosivat Kansainliitosta 
1933. Neuvostoliiton vastaisena toi-
mijana Kansainliitto menetti merki-
tystään. Kansainliitossa Neuvosto-
liitto pyrki viemään eteenpäin Eu-
roopan kollektiivisen turvallisuusjär-
jestelmän ajatusta, mutta tässäkään 
ei päästy puolinaisia ja tehottomia 
päätöksiä pidemmälle. 

Länsivallat estivät kollek-
tiiviset turvatakuut

Monet Ranskan poliitikot olivat huo-
lestuneita natsien suunnitelmista ja 
vaativat Ranskaa aloittamaan Neu-
vostoliiton kanssa neuvottelut kol-
lektiivisesta turvallisuusjärjestel-
mästä. Niitä käytiin vuosina 1933-
34. Ilmeni, että ranskalaiset kan-
nattivat Neuvostoliiton ja Ranskan 
keskinäisen avunannon sopimusta, 
mutta eivät halunneet rikkoa suhtei-
taan Englantiin. Ranska ei myöskään 
halunnut rikkoa vuoden 1925 Locar-
non sopimuksia. On muistettava, et-
tä näillä Locarnon sopimuksilla tur-
vattiin Saksan länsirajat, mutta itäi-
set rajat jätettiin auki Saksan hyök-
käyspyrkimyksille. Siksi nämä vuo-
den 1925 sopimukset suuntautuivat 
Neuvostoliittoa vastaan. Silloin syn-
tyi ajatus kahdesta sopimuksesta. 

Ensimmäisen ns. ”Itäsopimuk-
sen” osapuoliksi kaavailtiin Neu-
vostoliittoa ja Itäisen Euroopan 
valtioita, joiden tuli taata toisten-
sa rajojen rikkomattomuus ja antaa 
apua osapuolelle, joka joutuisi hyök-
käyksen kohteeksi. Toinen Neuvos-
toliiton ja Ranskan välinen sopimus 
sisälsi sitoumuksen keskinäisestä 
avunannosta hyökkäyksen torju-
miseksi.  Päätettiin, että Neuvosto-
liiton Ranskalle antamat sitoumuk-
set vastaisivat Locarnon päätöksiä 
ja Ranskan sitoumukset Neuvosto-
liitolle vastaisivat Itäsopimus-ehdo-
tusta. Näillä sopimuksilla Locarnon 
sopimus ei olisi enää Neuvostolii-
ton vastainen. Ranskan ja Neuvos-
toliiton ajatus oli, että tähän Itäsopi-
mukseen osallistuisi myös Saksa, jol-
loin sen avulla torjuttaisiin hyökkäys 
joka suunnasta. Itäsopimusta kan-
natettiin aluksi hyvin laajasti. Puo-
la ja Saksa vastustivat kuitenkin voi-
makkaasti Itäsopimusta. Tästä huoli-
matta sopimus olisi voinut onnistua, 
mikäli vastustajien joukkoon ei olisi 
liittynyt myös Englanti. Lisäksi saksa-
laisagentit murhasivat ranskalaisen 
Itäsopimuksen puolestapuhujan, 
Ranskan ulkoministerin Bar thoun. 
Hänen seuraajansa Laval puolestaan 
esitti hyvin hitleriläismielistä roolia. 

Englanti pelasi kaksinaamais-
ta roolia. Heinäkuussa 1934 Eng-
lannin ja Ranskan välisissä neuvot-
teluissa ilmeni Englannin tulkinta 

sopimuksesta. Se lupasi suhtautua 
myötätuntoisesti sopimuksen to-
teutumiseen, mutta vaati jatketta-
van neuvotteluja Saksalle myönnet-
tävästä ”tasa-arvoisuudesta” aseva-
rustelussa. Saksa kuitenkin tyrmä-
si Englannin ja Ranskan esityksen 
ja vaati Itäsopimukseen osallistu-
misen ehtona aseistautumista kos-
kevan ”tasa-arvoisuusvaatimuksen” 
toteuttamista välittömästi. Maalis-
kuussa 1935 Englannin ministerit 
Simon ja Eden selvittivät Berliinis-
sä saksan edustajille, että Englan-
ti ei aio osallistua Itäsopimukseen. 
Tässäkään vaiheessa Neuvostoliit-
to ei vielä perääntynyt, vaan selvit-
ti Britannian Edenille, joka Berliinis-
sä käyntinsä jälkeen maaliskuussa 
1935 vieraili Moskovassa, mikä vaa-
ra sisältyi natsien valloitussuunnitel-
miin ja miten tätä vaaraa voitaisiin 
sopimuksella hälventää. Tällä ei ollut 
mitään käytännön vaikutusta Britan-
nian politiikkaan. 

Neuvostoliiton, Ranskan 
ja Tšekkoslovakian laiha 
sopimus

Itäsopimuksen kohdattua ylipääse-
mättömiä vaikeuksia Neuvosto-
liitto esitti Neuvostoliiton ja Rans-
kan ja toisaalta Neuvostoliiton ja 
Tšekkoslovakian kahdenkeskisiä so-
pimuksia keskinäisestä avunannos-
ta hyökkäyksen sattuessa. Pierre La-
val vastusti sopimuksia kaikella ar-
vovallallaan. Ranskan yhteiskun-
tapiirien painostuksesta sopimuk-
set kuitenkin allekirjoitettiin touko-
kuussa 1935. Mutta Tšekkoslovakian 
presidentin Benesin vaatimuksesta 
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian 
väliseen sopimukseen tehtiin vara-
us, jonka mukaan keskinäisen avun-
annon sitoumukset säilyttävät voi-
mansa vain ehdolla, että Ranska 
auttaa syntyneessä tilanteessa joko 
Neuvostoliittoa tai Tšekkoslovakiaa. 
Eli tällä tavalla Tšekkoslovakian hal-
litus jo ennakkoon varmisti itselleen 
mahdollisuuden olla täyttämättä 
Neuvostoliiton kanssa solmimaan-
sa sopimusta. On huomattava, että 
myöhemmin, kun Englanti ja Rans-
ka v. 1938 luovuttivat Münchenissä 
Tšekkoslovakian Hitlerille, Neuvos-
toliitto ei piiloutunut tämän vara-
uksen taakse, vaan ilmoitti valmiu-
tensa auttaa Tšekkoslovakiaa kaikin 
keinoin, myös sotilaallisesti. Neuvos-
toliitto ryhtyikin sotavalmisteluihin, 
mutta Tšekkoslovakian hallitus kiel-

täytyi Neuvostoliiton 
avusta ja piti parempa-
na antautumista.

Clivedenin klikki

Muistelmakirjassaan 
“Kuka auttoi Hitleriä” 
Neuvostoliiton Lon-
toon suurlähettiläänä 
vuosina 1933-43 toi-
minut Ivan Maiski mai-
nitsee, miten 28.5.-37 
Neville Chamberlainin 
nimittämisellä Eng-
lannin pääministerik-
si oli vakavat seurauk-
set. Samoihin aikoihin 
Lontoossa muodos-
tui ns. “Clivedenin klik-
ki”. Taantumukselliset 
konservatiivipoliitikot 
alkoivat kokoontua La-
dy Nancy Astorin Clive-
denin kartanossa. Siel-
lä tapasivat säännölli-
sesti Neville Chamber-
lain, lordi Halifax ym. 
vaihtamassa mielipi-

teitä ja suunnittelemassa Englan-
nin politiikan lähiajan toimenpitei-
tä. Tämän klikin ja Chamberlainin 
pääajatus oli fasistijohtajien, Hitle-
rin ja Mussolinin “rauhoittaminen” 
sekä saattaa Saksa ja Neuvostoliitto 
tuhoamaan toisensa. 

Ensi vaiheessa Chamberlain 
ryhtyi neuvotteluihin Mussolinin 
kanssa ja valmisteltiin laaja-alainen 
sopimus Englannin ja Italian keski-
näisestä ystävyydestä ja yhteistyös-
tä. Monet ministerit eivät suhtautu-
neet myötämielisesti Espanjan ta-
savaltaan, mutta eivät myöskään 
luottaneet vähääkään fasistijohta-
jiin, Mussoliniin ja Hitleriin. Siksi he 
vaativat, että Italian tulee osoituk-
sena rehellisyydestään poistaa en-
sin joukkonsa Espanjasta. Chamber-
lain ei halunnut kuullakaan mitään 
tällaista, vaan puhdisti ulkoministe-
riön nopeasti hänelle epämieluisis-
ta “rauhoittamisajatuksen” kriitikois-
ta sekä yhteistyöhön Neuvostoliiton 
kanssa myötämielisesti suhtautuvis-
ta. Chamberlain muodosti rauhoit-
tamisaatteelle myötämielisen halli-
tuksen, jonka ulkoministeriksi hän 
“junaili” lordi Edvard Wood Halifa-
xin. Jo tätä ennen marraskuussa 
1937 Halifax matkusti Chamberlai-
nin toimeksinnosta Berliiniin järjes-
telemään Englannin ja Saksan suh-
teita. Silloin Halifaxin ja Hitlerin käy-
mistä keskusteluista tihkui vain vä-
hän tietoja. 

Tähän neuvotteluun liittyvät 
muistiinpanot joutuivat kuiten-
kin neuvostoarmeijan käsiin Ber-
liinissä ja ne julkaistiin v. 1948. Ne 
osoittivat todeksi sen, mikä jo sil-
loin kyettiin päättelemään. Tässä 
tapaamisessa Halifax ehdotti Hit-
lerille eräänlaista “Neljän vallan so-
pimukseen” perustuvaa allianssia. 

Äskettäin tuli 78 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuk-
sen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden tavoit-
teena oli ohjata Saksa hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hitlerin vastaisen 
yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosina 1933-1939 
suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen liiton toisen maailmansodan ehkäisemi-
seksi.  Silloiset Englannin, Ranskan sekä muiden länsimaiden hallitukset olivat kuitenkin uskomattoman 
sokeita sekä kykenemättömiä näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julkisessa pro-
pagandassa kaikki tapahtumaan liittyvät asiat on käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto yritetään leima-
ta yhdessä Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Maailmansota kypsyi kuitenkin kapitalistien suunnitelmis-
sa maailman uudelleenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti näiden suunnitelmien välikappaleeksi ja 
hyökkäyksen kohteeksi Neuvostoliitto, jolla ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistival-
tojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonos-
ti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 3-4 osaa käsittävässä artikkelisarjassa. Kirjoituksen 1. osa il-
mestyi Kansan äänen edellisessä (4/17) numerossa. 

Alan J.P. Taylor antaa teoksessaan ”Toisen maa-
ilmansodan synty” monimielisen kuvan sotaa 
edeltäneistä tapahtumista. Teokseensa hän on 
sisällyttänyt paljon meille tärkeää tietoa sekä 
kuva-aineistoa. Kannessa komeilee kuva Eng-
lannin pääministeri Chamberlainista fasistivas-
taanottajiensa ympäröimänä Münchenin lento-
kentällä aavistusta ennen, kuin he luovuttivat 
Tšekkoslovakian hitlerille.

Ivan Maiski toimi vuosina 1932-1943 Neuvosto-
liiton Lontoon suurlähettiläänä. Hän oli kanssa-
käymisissä länsimaiden valtiomiesten kanssa ja 
osallistui kansainvälisiin tapahtumiin. Asiakir-
jatietojen ja omakohtaisen kokemuksensa pe-
rusteella Maiski kuvaa henkilöitä, jotka lyhytnä-
köisellä, Neuvostoliittoa kohtaan vihamielisellä 
politiikallaan Englannissa, Ranskassa ja Yhdys-
valloissa, auttoivat Hitleriä sytyttämään toisen 
maail mansodan. Maiski tietää, mistä puhuu.



Israelin järjestelmä asettaa ihmiset 
erilaiseen asemaan ja jakaa heidät 
eri asuinalueille etnisen taustan mu-
kaan.  Tämä täyttää kansainvälisen 
oikeuden määritelmän apartheidil-
le.  Israel on kehittänyt apartheidin 
paljon pitemmälle kuin Etelä-Afrik-
ka aikanaan.  Palestiinalaisten on 
muun muassa erittäin vaikea liikkua 
runsaiden tarkastuspisteiden ja ra-
kennettujen muurien vuoksi.  Etelä-
Afrikka lopetti apartheidin kansain-
välisen boikottiliikkeen eristämänä.

BDS-liike vaatii, että Israelin 
on kansainvälisen oikeuden velvoit-

tamana lakkautettava vuonna 1967 
valloittamiensa alueiden sotilaal-
linen miehitys ja kolonisaatio, pu-
rettava Länsirannalle rakentamansa 
laiton muuri, tunnustettava Israe lin 
arabit täysivaltaisiksi ja tasa-arvoi-
siksi kansalaisiksi ja kunnioitettava, 
suojeltava ja edesautettava palestii-
nalaisten pakolaisten oikeutta pala-
ta koteihinsa ja omistamilleen mail-
le.  Tavoitteena on yhden valtion rat-
kaisu.

Taloudellinen boikotti

EU-komissio on 2015 antanut vuosia 

odotetut ohjeet Israelin laittomista 
siirtokunnista EU-markkinoille tule-
vien tuotteiden merkinnästä.  EU:n 
vähittäiskauppiaiden on jatkossa 
pantava viiniin, kosmetiikkaan sekä 
tuoretuotteisiin, kuten hedelmiin 
ja vihanneksiin, merkintä, joka ker-
too, että se on peräisin Israelin siir-
tokunnasta.  Käytännössä tuotteissa 
pitää lukea esimerkiksi ”Länsirannan 
tuote (Israelin siirtokunnat)”.  Vastuu 
merkinnöistä on jäsenmailla.  Boiko-
toi näitä siirtokuntien ja muita Israe-
lin tuotteita!

EU-markkinoille tulee vuosit-
tain 100–300 miljoonan euron ar-
vosta siirtokunnissa valmistettuja 
tuotteita.  Ne on suljettu pois EU:n 
tullietuuskohtelun piiristä, mutta 
käytännössä niitä saatetaan myydä 
israelilaisina, mikä johtaa harhaan 
kuluttajia.  Väärä alkuperämerkintä 
rikkoo EU:n kuluttajalainsäädäntöä, 
mutta viime vuosina merkintöjä on 
vaadittu etenkin poliittisena painos-
tuskeinona Israelia vastaan.  Kansa-
laisjärjestöt ovat vaatineet tuottei-
den merkintää ja yrityksiä on ve-
täytynyt siirtokunnista.  Iso-Britan-
nia, Belgia ja Tanska ovat ottaneet 
jo käyttöön merkintäohjeistuksen.

Akateeminen boikotti

Iso-Britannian lääkärit ovat 2016 
vaatineet Israelin poistamista Maail-
man lääkäriliitosta (WMA) perustuen  
väitteille hoitoon hakeutuvien pa-
lestiinalaisten potilaiden lääketie-
teellisestä kiduttamisesta.  Noin 71 
brittilääkäriä on alkanut painostaa 
Maailman lääkäriliittoa peruutta-
maan Israelin jäsenyyden vedoten 
Israelin lääkäreiden edustajan Ze’ev 
Feldman Knessetin istunnossa anta-
maan lausuntoon ”meidän lääkärim-
me suorittavat palestiinalaisten po-
tilaiden lääketieteellistä kidutusta”.  
Istunnossa käsiteltiin Israelin aka-
teemisiin instituutioihin kohdistu-

vaa boikottia.
Johannesburgin yliopisto kat-

kaisi 2011 suhteensa Ben-Gurio-
nin yliopistoon.  Monien maiden 
akateemiset järjestöt ja yhdistykset 
ovat liittyneet Israelin akateemiseen 
boikottiin.  Tuhannet akateemiset 
ihmiset allekirjoittavat akateemi-
sen boikotin vaatimuksia.  Fyysikko 
Stephen  Hawking perui 2013 osal-
listumisensa presidentti Shimon Pe-
resin isännöimään konferenssiin Is-
raelissa.

Kulttuuriboikotti

Israelin valtio käyttää kulttuuria pro-
pagandana (hasbara) oikeuttaak-
seen miehityshallinnon, siirtokun-
takolonialismin ja apartheidin, jot-
ka kohdistuvat palestiinalaisiin.  Mo-
net kulttuurityöntekijät ja –järjestöt 
boikotoivat kulttuuritilaisuuksia, 
joissa Israel on mukana osallistuja-
na tai järjestäjänä kuten Naomi Klein 
ja Angela Davis.  Monet israelilaiset 
taiteilijat toimivat Israelin ”kulttuu-
rilähettiläinä”.

Tuhannet taiteilijat ja kulttuu-
rityöntekijät tukivat 2015 allekir-
joituksillaan Yhdistyneessä ku-
ningaskunnassa ja monissa muissa 
maissa kulttuurista boikottia.  Mo-
net tunnetut taiteilijat tai ryhmät 
ovat peruuttaneet osallistumisen-
sa tilaisuuksiin Israelissa kuten Elvis 
Costello, U2, Björk ja Jean-Luc Go-
dard.  Useat kulttuuriset laitokset 
ovat kieltäytyneet Israelin valtion 
rahoituksesta. Urheiluboikottia py-
ritään saamaan aikaan Israelin koh-
dalla.  Esimerkiksi maan jalkapallo-
liittoa yritetään saada pois FIFA:sta 
siirtokuntatoiminnan vuoksi.

Pakotteet

Valtiotason toimia ovat pakotteet 
kuten talous- ja muut pakotteet.  
Kuinka saada Suomi mukaan pakot-
teisiin, kun se on lännettynyt eli nou-
dattaa ”lännen” (USA&NATO&EU) 
linjaa?  EU-parlamentti äänesti 2002, 
että Israel pitäisi julistaa asevienti-
kieltoon.  EU-komissio sivuutti par-

lamentin äänestystuloksen.  Kansa-
laisyhteiskunta on jo pystynyt pai-
nostamaan EU:ta siihen, että se on 
asettanut pakotteita siirtokunnille.

Vuoden 2013 helmikuussa 
eräät EU:n diplomaatit kehotti-
vat EU:ta aloittamaan taloudelliset 
pakotteet Israelin siirtokuntia vas-
taan.  Diplomaattien mukaan EU:n 
on lisäksi lakkautettava eurooppa-
laisten yhtiöiden tuki siirtokunnille 
ja ryhdyttävä toimiin siirtokun tien 
”estämiseksi”.  EU:n diplomaatit kut-
suivat siirtokuntahanketta ”syste-
maattiseksi, tarkoituksenmukaisek-
si ja provokatiiviseksi”.

Sijoitusten poisvetäminen

Suomessa on esimerkkinä liiken-
neyritys Veolia.  ICAHD (perustet-
tu 1997) on lyhenne sanoista Israeli 
Committee Against House Demoli-
tions - israelilainen komitea talojen 
tuhoamista vastaan.  ICAHD Finland 
(perustettu 2009) kirjoitti Veolias-
ta raportin ”Suora tie miehitykseen” 
ja lähetti sen pääkaupunkiseudun 
kuntien valtuustojen jäsenille sekä 
HSL:n hallitukselle.  Raportissa selvi-
tettiin Veolian osallisuus kansainvä-
lisen oikeuden rikkomuksiin muun 
muassa rakentamalla miehitetyille 
alueille infrastruktuuria.

Yrjö Hakanen teki Helsingin 
valtuustossa aloitteen, ettei HSL 
tekisi enää sopimuksia Veolian kans-
sa.  Veolia päätti lopettaa kaiken toi-
mintansa miehitetyillä alueilla, kun 
käsittelyn kolmas kierros oli menos-
sa.  Veoliaa vastaan kampanjoitiin 
useissa maissa.

Maailmanpolitiikan professo-
ri Teivo Teivainen ja ICAHD Fin-
landin puheenjohtaja Syksy Rä-
sänen tekivät vetoomuksen Helsin-
gin yliopistossa (HY).  HY käytti tur-
vallisuusyritystä G4S, joka on osalli-
nen kansainvälisen oikeuden rikko-
muksiin liittyen palestiinalaisaluei-
den miehitykseen.  Vetoomus HY:n 
ja G4S:n yhteistyön lopettamisek-
si keräsi paljon allekirjoituksia HY:n 
tiedekunnissa.  Lopulta HY ei enää 

Boikotoi Israelia!
Palestiinan miehitettyjen alueiden poliittisten puolueiden, ammat-
tiliittojen ja kansalaisjärjestöjen muodostama BDS National Com-
mittee (BNC) aloitti 2005 BDS-kampanjan.  BDS on lyhennys sanois-
ta Boycott, Divestment ja Sanctions eli boikotti, sijoitusten poisve-
täminen ja investointikielto sekä pakotteet.  BDS-liike on yli 170 pa-
lestiinalaisen toimijan tukema kampanja, joka lisää kansainvälistä 
painetta, jotta Israel taipuisi noudattamaan kansainvälisen oikeu-
den sille asettamia velvollisuuksia.  BDS-liike pyrkii miehityksen lo-
pettamiseen väkivallattoman vastarinnan keinoin.  Israelin presi-
dentti Reuven Rivlin on lausunut, että boikotit ovat ”korkean luo-
kan strateginen uhka”.

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä....
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 2)

Hän sanoi muun muassa, että ei pi-
dä sulkea pois mitään mahdollisuut-
ta vallitsevan tilanteen muuttami-
seen Euroopassa ja totesi, että “näi-
hin kysymyksiin kuuluvat Danzig, 
Itävalta sekä Tšekkoslovakia.” Näin 
hän antoi Hitlerille “vapaat kädet” 
toimia Keski- ja Itä-Euroopassa. Sa-
malla hän osoitti Hitlerille ne hyök-
käysten suunnat, jossa hitleriläiset 
kohtaisivat vähiten vastustusta Eng-
lannin hallituksen taholta.

Fasistien hyökkäys Etiopi-
aan sai länsivaltojen tuen

Kapitalistinen maailma alkoi luisua 
kohti sotaa. Fasistit siirtyivät 30- lu-
vun puolivälissä selkeästi aseellisen 
toiminnan linjalle ilman, että se vai-
kutti mitenkään eurooppalaisten 
päättäjien asenteisiin. Näihin toi-
miin kuuluivat monet hyökkäyk-
set, jotka Saksa liittolaisineen to-
teutti Englannin, Ranskan ja Yhdys-
valtain myötävaikutuksella. Tällai-
sia olivat hyökkäykset Mantšuriaan, 
Etio piaan, Espanjaan, Kiinaan, Itäval-
taan, Liettuaan ja Puolaan, josta al-
koi 2. maailmansota. 

Italia aloitti laajentumisen 
hyökkäämällä Ual-Ualin alueel-
la 5.12.1934 etiopialaisten joukko-

jen kimppuun. Samalla se tutki län-
simaiden reaktioita. Kapitalistinen 
maailma ei selkeästikään vastusta-
nut Italian toimia. Kansainliitto py-
syi toimettomana. Vain Neuvostoliit-
to Kansainliitossa vastusti Italian toi-
mia. Ranska tuki Italiaa, koska hyök-
käys heikensi Englannin asemia Af-
rikassa. Englannin reaktio oli myön-
teinen, koska Italia oli tukenut Eng-
lantia sen Ranskan ja Neuvostoliiton 
vastaisissa toimissa. USA otti ”puo-
lueettoman kannan” kieltäen sota-
tarvikkeiden viennin sotiviin maihin. 
Italian ja Etiopian voimasuhteista 
johtuen tämä laki tuki Italiaa. Rans-
kan Lavalin ja Mussolinin neuvotte-
lujen tuloksena hyväksyttiin julki-
lausuma, joka käytännössä merkit-
si Ranskan hyväksyntää Italian toi-
mille. Italia sai Ranskalta käyttöön-
sä alueita Afrikassa. Ison Britannian 
poliittinen johto puolestaan kehot-
ti Mussolinia hyökkäämään ”kohte-
liaasti” Englannin etuja vastaan, niin 
Englanti ei puutu asiaan. Englanti ei 
halunnut rikkoa suhteitaan Italiaan, 
joka auttoi sitä sen Neuvostoliiton 
ja osin Ranskan vastaisissa toimissa. 

Hyökkäyssodan Italia aloitti 
3.10.1935 ja Etiopian vakinaisten 
joukkojen vastustus murrettiin vuo-
den 1937 alussa. Etiopiassa hyök-
kääjät kykenivät kuitenkin pitämään 

valtaansa yllä vain linnoittamissaan 
tukikohdissa, jotka olivat patrioot-
tien saartamia. 

Neuvostoliiton vaatimukses-
ta Kansainliiton oli pakko julis-
taa Italia hyökkääjäksi ja kehottaa 
soveltamaan sitä kohtaan pakottei-
ta. Italian hyökkäys olisi voitu py-
säyttää nopeasti pysäyttämällä öl-
jyn vienti. Kansainliiton ulkopuolel-
la oleva USA ei suostunut tähän, jol-
loin myöskään Ranska ja Englanti ei-
vät voineet antaa USA:lle yksipuolis-
ta kauppa-etua. Läntisiin suurvaltoi-
hin vetosi myös Mussolinin vakuut-
telut, että fasismin romahtaminen 
Italiassa johtaisi vasemmistolaiseen 
ja Neuvostoliiton tavoitteille myötä-
mieliseen hallitukseen. Kansainliitto 
toteutti Italiaa kohtaan vain riisuttu-
ja pakotteita ja Englannin aloittees-
ta pakotteet lakkautettiin. 

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:

Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Wisuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa,,Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962
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Gazan ja Palestiinan puolesta on järjestetty vuosien saatossa useita 
mielenilmauksia. Yhteiseksi tavoitteeksi on muodostunut Israelin täy-
dellinen boikotti ja saarto. Kuva 26.7.-14  Gazan puolesta protestista.
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Kaikissa suomalaisissa sanoma-
lehdissä irvaillaan USA:n äsket-
täin valittua presidenttiä Do-
nald Trumpia. Hän on vain ra-
hanteossa menestynyt liikemies 
kuten meidän pääministerimme 
Sipilä. Ei ole heidän vikansa, et-
tä ovat tulleet valituksi nykyi-
siin virkoihinsa. Vapaissa mark-
kinatalousmaissa kuten Ameri-
kan Yhdysvalloissa valitaan aina 
presidentiksi paras mies, jonka 
rahalla saa. 
Demokratia on kytköksissä varalli-
suuteen, joten me vähemmän va-
rakkaat emme voi vaihtaa vallassa 
olevaa presidenttiä tai pääministe-
riä. Varsinkaan vieraan suurvallan 
presidenttiä, vaikka kyseisen maan 
presidenteillä on tapana vaihtaa 
toisten maiden presidenttejä ja 
hallituksia. Mutta meillä on valta, 
jos tahtoa on, olla ostamatta USA:n 
sotateollisuuden tuotteita. Niitä ei 
pidä hankkia muistakaan maista.

Euroopan historiassa on riit-
tävästi esimerkkejä siitä, mi-
tä turvallisuutta aseisiin luottami-

nen tuo. Ne ovat kuoleman ja tu-
hon työkaluja. Mielipidemuok   kaus

valmistelee taas kerran uutta so-
taa. Kaikki on vain puolustautu-
mista. Ainoastaan Venäjä ja Poh-
jois-Korea hyökkäävät. 

USA toi Suomeen Barac Oba-
man aikana isäntämaasopimuk-
sen. On selvää kuka se ”isäntä” on 
myös Donald Trumpin aikana. So-
pimus on purettava, ettemme jou-
du taas taistelutantereeksi kuten 
saksalaisen kauttakulkusopimuk-
sen aikana. Ihmisten suojaksi riit-
tää rajavartiosto ja poliisi. 

Aseisiin perustuva turvalli-
suus tarkoittaa sitä, että valtioi-
den välisiä kiistoja yritetään rat-
koa tappovälineitä heristelemällä. 
Jos näitä työkaluja ei ole käytettä-
vissä, niin kiistat joudutaan ratko-
maan neuvottelemalla.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 28.4.17

Halpaa huvia



Saksan joukot ylittävät 
Reinin

Saksa siirsi talouttaan sodan kan-
nalle ja vahvisti asevoimiaan. Sik-
si heidän oli välttämätöntä ryhtyä 
toimiin, joilla poistettaisiin kaik-
ki Versailles’n sopimuksen Saksan 
varustautumiselle asettamat rajoi-
tukset. Ranskalaiset diplomaatit eri 
puolilla maailmaa panivat merkille 
hitleriläisten kiristyneen kielenkäy-
tön. Versailles’n sopimukseen perus-
tuva Locarnon sopimus kielsi Sak-
saa pitämästä asevoimia Reinin va-
semmalla rannalla ja 50 km kaistal-
la joen  oikealla rannalla. Hitleriläiset 
koettelivat länsivaltojen sietokykyä 
lähettämällä joukkojaan 7.3.1936 
Reinin demilitarisoidulle vyöhyk-
keelle. Ranska olisi voinut vaatia toi-
mia Kansainliitolta ja olisi siellä saa-
nut Neuvostoliiton tuen. Useat Eu-
roopan valtiot ilmoittivat tuestaan 
Ranskalle. Tässähän ratkaistiin ky-
symystä Euroopan tulevasta suun-
nasta. 

Ranskan hallitsevat piirit pi-
tivät kovia puheita, mutta horjui-
vat, eivätkä ryhtyneet minkäänlai-
siin toimenpiteisiin. Ranskan taan-

tumus halusikin vain sopia Saksan 
kanssa. Englannin hallituksen ulko-
poliittinen komitea ilmaisi halunsa 
uudistaa Locarnon sopimus, jossa 
ei huomioitaisi Reinin vyöhykkeen 
demilitarisointia koskevaa kohtaa. 
Tutkittiin myös mahdollisuutta pa-
lauttaa Saksalle sen entiset siirto-
maat. Neuvostohallitus ilmaisi val-
miutensa ryhtyä tehokkaisiin Sak-
san vastaisiin toimiin. Englannin 
toimien tuloksena Kansainliitto ra-
joittui vain toteamaan Saksan rikko-
neen olemassa olevia sopimuksia. 
Englanti halusi rajoittaa sotilaallisia 
sitoumuksiaan siten, että ne koske-
vat vain Locarnon valtioita Ranskaa 
ja Belgiaa. Tämä oli selkeä osoitus sii-
tä, että Ranska ja Englanti olivat val-
miit jättämään Itä- ja Keski-Euroo-
pan pienet valtiot Saksan armoille.    

USA, Englanti ja Ranska 
fasistien apuna Espanjaa 
vastaan

Heinäkuussa 1936 alkoi Francon or-
ganisoima fasistien kapina Espan-
jassa tasavaltaa vastaan välittömäs-
ti sen jälkeen, kun kansanrintama-
puolueet olivat saaneet 16.2.1936 
pidetyissä vaaleissa vaalivoiton.  Ita-
lia ja Saksa lähettivät Francon tueksi 
aseita ja joukkoja, koska fasistit oli-
vat tyytymättömiä fasismin vastai-
sen liikkeen voimistumisesta ja pel-
käsivät kehityksen leviävän Espan-
jasta muuallekin Eurooppaan. Fran-
con avulla he halusivat varmistaa, 
että Espanja Euroopassa tukee hei-
dän politiikkaansa. Sotatarvikelä-
hetykset kulkivat koko ajan Saksas-
ta ja Italiasta Espanjan kapinallisille. 
Englannin konservatiivit asettuivat 
Francolaisten puolelle. Ranskan ”so-
sialistipääministeri” Leon Blum sul-
ki Ranskan ja Espanjan välisen ra-
jan ja kielsi avun toimittamisen ta-
savallan avuksi. USA ulotti pikaisesti 
ns. puolueettomuuslainsäädännön 
koskemaan myös Espanjaa. USA:n 
harjoittama ”puolueettomuuspoli-
tiikka” esti tasavaltalaisia ostamasta 
aseita myös sieltä ja oli tuki fasisteil-
le. Toisaalta USA:n yritykset toimitti-
vat runsaasti luotolla aseita ja muu-
ta materiaalia Francon kapinallisille. 
Ainoastaan Neuvostoliitto tuki suu-
rin materiaalitoimituksin tasavaltaa. 

Maailmassa syntyi laaja fasis-
min vastainen rintama, joka lähet-
ti vapaa- ehtoisia tasavaltalaisten 
tueksi. Elokuussa 1936 Englannin ja 
Ranskan toimesta muodostettiin 27 
Euroopan valtion ns. Espanjan asi-
oihin ”puuttumattomuuskomitea”. 
Ranskan hallituksen toimesta ko-
miteaan työhön vedettiin mukaan 
myös Neuvostoliitto, joka piti lähtö-
kohtanaan, että ilman ulkoista puut-
tumista Espanjan kansa kykenee 
torjumaan fasistien hyökkäyk sen. 
Osoittautui kuitenkin, että Saksa ja 
Italia toimittivat asekuljetuksia ka-
pinallisille. Tämän johdosta Neuvos-
toliitto esitti komiteassa 7.10.1936 
varoituksen. Tästä huolimatta ase-
kuljetukset eivät päättyneet. Siksi 
Neuvostoliitto esitti uuden asiakir-

jan 28.10.1936, jossa se ilmoitti, että 
puuttumattomuussopimus ei sido 
sitä enempää kuin muitakaan val-
tioita. Kun fasistit sitten 7.11.1936 
aloittivat hyökkäyksen Madridiin, 
Neuvostoliiton panssarien ja lento-
koneiden tuella tasavaltalaiset py-
säyttivät fasistien hyökkäyksen. Sil-
loin tasavaltalaisten puolella taisteli 
25000 vapaaehtoista ja fasistien ta-
voite pikaisesta voitosta osoittautui 
ennen aikaiseksi.

Antikomintern-sopimus 
tähtäsi uuteen maailman-
jakoon

Fasistien interventio Espanjaan no-
peutti hyökkääjien rintaman muo-
dostumista. Saksan ja Italian kes-
kinäinen sopimus allekirjoitettiin 
25.10.1936. Syntyi Berliinin-Roo-
man akseli. Göring saapui 23.1.1937 
Italiaan. Keskusteluissaan Musso-
liinin kanssa hän totesi, että hei-
dän suunnitelmansa tulee naamioi-
da antibolševismilla. ”Englannis-
sa konservatiivit pelkäävät eniten 
bolševismia ja tätä on helppo käyt-
tää poliittisiin tarkoituksiin.” Mussoli-
nin ja Hitlerin tavatessa Münchenis-
sä syyskuussa 1937 Mussoliini suos-
tui siihen, että Saksa saa Itävallan, 
vaikka Italialla oli ollut omia suunni-
telmia Itävallan osalta. Alusta saakka 
Saksa suunnitteli Japanista tärkein-
tä liittolaista Neuvostoliittoa ja län-
simaita vastaan. Neuvottelut Saksan 
ja Japanin välillä alkoivat jo v. 1935. 
Sopimus viivästyi, koska he pelkäsi-
vät länsimaiden reaktioita. Sopimus 
Japanin ja Saksan välillä allekirjoitet-
tiin 25.11.1936. 

Salatakseen sopimuksen to-
dellisen tarkoituksen nimitettiin 
sitä hitleriläisten toivomuksesta ”an-
tikomintern-sopimukseksi”. Tulevaa 
sotaa ajatellen se laski perustan Sak-
san ja Japanin liitolle. Sopimukseen 
liittyi salainen pöytäkirja, jossa to-
dettiin, että ”toisen osapuolen jou-
tuessa selkkaukseen Neuvostolii-
ton kanssa, tulevat osapuolet viipy-
mättä pohtimaan toimia yhteisten 
etujen puolustamiseksi.” Sopimuk-
sen allekirjoituspäivänä Japanin ul-
koministeri Arita totesi: ”Neuvosto-
Venäjän on käsitettävä, että se jou-
tuu kohtaamaan Saksan ja Japa-
nin”. Tiedottaessaan Hitlerille Japa-
nin kanssa käydyistä neuvotteluis-
ta Himler sanoi 31.1.1937, että ”Hei-
dän valmistelemiensa toimenpitei-
den tarkoituksena on Venäjän jaka-
minen, minkä tulee alkaa Kaukasias-
ta ja Ukrainasta. 

Kahdenkeskinen Italian ja Ja-
panin sopimus allekirjoitettiin he-
ti antikomintern-sopimuksen jäl-
keen 2.12.1936 ja 6.11.1937 Italia 
liittyi antikomintern-sopimukseen. 
Italia tähyili ennen kaikkea Ranskan 
Ja Englannin afrikkalaisia siirtomai-
ta. Tämä osoitti, että tämä kolmen 
agressorin liitto ei ollut suunnat-
tu ainoastaan Neuvostoliittoa vas-
taan, vaan se tavoitteli uutta maail-
manjakoa. 

USA, Englanti ja Ranska 
luovuttivat Espanjan fasis-
teille

Englannin jatkuva pyrkimys sopi-
mukseen Saksan kanssa johti siihen, 
että huolimatta Saksan ja Italian in-
terventiosta Espanjaan, he eivät ha-
lunneet torjua ”Neljän vallan yhteis-
työtä” (huom! ”Neljän vallan sopi-
mus 15.7.1933). Huhti-toukokuus-
sa 1937 astui voimaan puuttumat-
tomuuskomitean suunnitelma Es-
panjan maa- ja merirajojen valvon-
nasta. Heti tämän jälkeen Saksan ja 
Italian edustajat julistivat kahden 
tasavaltalaisten lentokoneen pom-
mittaneen saksalaisten panssarilai-
vaa ”Deutschlandia”. Tällä verukkeel-
la ne irtaantuivat puolueettomuus-
komiteasta ja voimistivat asetoimi-
tuksia francolaisille. Tämä ei sopinut 
Englannin laskelmiin, joka edelleen 
pyrki sopimukseen Hitlerin ja Mus-
soliinin kanssa. Englanti onnistui 
houkuttelemaan heidät takaisin ko-
miteaan. Tämän jälkeen Englanti te-
ki komiteassa esityksen, että kumpi-
kin osapuoli suostuisi kotiuttamaan 
yhtä suuren joukon vapaa-ehtoisia 
taistelijoita Espanjasta. Fasisteilla ei 
ollut aikomustakaan kotiuttaa jouk-
kojaan. He tekivät komiteassa puo-
lestaan esityksen, että tasavaltalai-
set ja kapinalliset tunnustettaisiin 
sodan osapuoliksi ja suotaisiin soti-
ville osapuolille oikeus kaapata avo-
merellä minkä hyvänsä maan sota-
tarvikkeita kuljettavat alukset. Tämä 
esitys merkitsi kapinallisten tun-
nustamista ja tasavaltalaisten saat-
tamista Saksan ja Italian avulla me-
risaartoon. 

Päästäkseen sopimukseen fa-
sistidiktaattorien kanssa, Englanti 
suostui hyväksymään nämä heidän 
esityksensä sillä varauksella, että so-
pimus astuu voimaan, kun ulkomaa-
laisten kotiuttamisessa on saavutet-
tu ”olennaista edistystä”. Komiteassa 
alkoi kiivas väittely siitä, mitä pide-
tään ”olennaisena kotiuttamisena”. 
Samaan aikaan Espanjan rajoilla ei 
ollut minkäänlaista valvontaa ja fa-
sistivaltiot toimittivat Francolle val-
tavaa apua. Kapinalliset siirtyivät v. 
1938 alussa hyökkäykseen ja mur-
tautuivat Valensian pohjoispuolel-
la Välimerelle. Tasavaltalaisten alue 
katkaistiin kahtia. Samaan aikaan 
Chamberlain saapui vierailulle Roo-
maan ja allekirjoitti 16.4.1938 Mus-
soliinin kanssa yhteistyösopimuk-
sen. Tässä Francolle myönnettiin so-
tivan osapuolen oikeudet ja Englan-
ti tunnusti Italian suorittaman Etio-
pian valtauksen. Ranska noudatti 
täysin Englannin linjaa. Englanti ja 
Ranska tunnustivat Francon halli-
tuksen ja katkaisivat suhteensa Es-
panjan tasavaltaan. Tämän johdosta 
Neuvostoliitto kutsui 1.3.1938 edus-
tajansa pois puuttumattomuusko-

miteasta. Maaliskuun loppuun tul-
taessa fasistit saivat haltuunsa ko-
ko Espanjan. 

Fasistien voitto Espanjassa 
huononsi ratkaisevasti Euroopan 
tilanteen. Englannin haaveet pitää 
Espanja valvonnassaan osoittautui-
vat kuvitelmiksi. Englannin asemia 
Välimerellä oli heikennetty ratkai-
sevasti. Myös Espanja liittyi antiko-
mintern-sopimukseen. Ranska ym-
päröitiin nyt fasistivaltojen taholta 
kolmelta suunnalta. Saksan ja Ita-
lian asemat vahvistuivat. Tämä oli 
seu rausta Englannin ja Ranskan Fa-
sisteja suosivasta politiikasta.    

Itävalta oli Hitleriläisten 
ensimmäinen uhri

Japanilaiset alkoivat tunkeutua Kes-
ki-Kiinaan heinäkuussa 1937. Tä-
mä osuu ajallisesti yhteen sen kans-
sa, kun Hitler alkoi valmistelemaan 
Itävallan valtausta (Anschluss). Hit-
leriläiset pakottivat Itävallan halli-
tuksen 11.7.1936 sopimukseen, jos-
sa se lupautuu sopimaan ulkopoli-
tiikastaan Saksan kanssa. Jo silloin 
Neuvostoliiton Wienin lähettiläs to-
tesi, että ”tämä sopimus muodostuu 
Anschlussin välikappaleeksi. Vuotta 
myöhemmin 24.5.1937 Saksan so-
taministeri Blomberg vahvisti oh-
jeet Itävallan valtaamiseksi (OTTO 
suunnitelma). Yleisesikunnalle pi-
tämässään puheessa 5.11.1937 Hit-
ler korosti, että Saksan päämäärien 
saavuttamiseksi Ensimmäinen teh-
tävä on Itävallan ja Tšekkoslovakian 
valtaaminen. Tulee muistaa, että Itä-
vallan liittäminen Saksaan oli kiellet-
ty Versailles’n sopimuksessa. Neu-
vostohallitus tiesi, että tämän joh-
dosta myös Neuvostoliitto joutui-
si vaaraan. Itävallasta Hitleriläiset 
saisivat sillanpää-aseman tunkeu-
tumiselle Kaakkois-Eurooppaan ja 
Tšekkoslovakia joutuisi Saksan saar-
tamaksi kolmelta suunnalta. Silloin 
neuvostohallitus vaati tilanteen joh-
dosta Euroopan rauhantahtoisten 
maiden nopeita ja yhteisiä toimia. 

Englanti, Ranska ja USA 
pettävät myös Itävallan

Toukokuun lopulla 1937 Englannin 
pääministeriksi nousi Neville Cham-
berlain, Neuvostoliiton vastustaja, 
konservatiivi ja ”Clivedenin klikin

Äskettäin tuli 78 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuk-
sen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden tavoit-
teena oli ohjata Saksa hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hitlerin vastaisen 
yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosina 1933-1939 
suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen liiton toisen maailmansodan ehkäisemi-
seksi.  Silloiset Englannin, Ranskan sekä muiden länsimaiden hallitukset olivat kuitenkin uskomattoman 
sokeita sekä kykenemättömiä näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julkisessa pro-
pagandassa kaikki tapahtumaan liittyvät asiat on käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto yritetään leima-
ta yhdessä Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Maailmansota kypsyi kuitenkin kapitalistien suunnitelmis-
sa maailman uudelleenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti näiden suunnitelmien välikappaleeksi ja 
hyökkäyksen kohteeksi Neuvostoliitto, jolla ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistival-
tojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonos-
ti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 3-4 osaa käsittävässä artikkelisarjassa. Kirjoituksen kaksi en-
simmäistä osaa ilmestyivät Kansan äänen edellisissä (4-5/17) numeroissa. 

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 3)

Maaliskuussa 1938 Hitler saapuu Wieniin. Hymy on herkässä ja innok-
kaat kädet tervehtivät Hitleriä ja hänen seuruettaan. Tämä kävi mah-
dolliseksi USA:n, Englannin ja Ranskan suosiollisella myötävaikutuksel-
la. Runsas viisi vuotta tämän jälkeen hymyt olivat jo kaikilla hyytyneet.

Kansainvälinen työväenliike aut-
toi Espanjan tasavaltaa fasismin 
vastaisessa sodassa. Ranskasta, 
Puolasta, Italiasta, Saksasta, Bri-
tanniasta ja Belgiasta kansainvä-
lisiin prikaateihin osallistui 20407 
taistelijaa. Heistä 2551 kaatui tai 
haavoittui. Suomalaisia (Kana-
dasta, Suomesta, Yhdysvallois-
ta ja Neuvostoliitosta) taisteli Es-
panjan tasavallan puolesta 225. 
Heistä kaatui 67.  Manner-Suo-
mesta matkaan lähti 73 taistelijaa 
ja heistä palasi kotiin 17. Eri puo-
lilla maailmaa Espanjaa puolusta-
neille on pystytetty muistomerk-
kejä. Suomeen sellaista ei ole saa-
tu.  Tämä kansainvälisen prikaatin 
muistomerkki rakennettiin  Jara-
ma-taisteluun vuonna 1937 osal-
listuneiden muistoksi. Se sijait-
see  N832: n risteyksessä Argan-
dan ja Morata de Tajunan välillä 
n. 25 kilometriä Madridista kaak-
koon (Wikipedia).
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päämies”. Hänen johtamansa piirit 
pyrkivät Hitlerin avulla tuhoamaan 
Neuvostoliiton. Chamberlain piti 
lähtökohtanaan ”neljän vallan sopi-
musta” sekä mahdollista Englannin 
ja Saksan kahdenkeskistä sopimus-
ta vaikutuspiirien jaosta. Chamber-
lainin ja Clivedeniläisten ulkopoliitti-
nen linja ilmaistiin aatetoverin Hen-
dersonin muistiossa (-37) seuraavas-
ti: ”Jos Saksa ei uhkaa Lännen etu-
ja, Englanti voi suostua Anschlussiin 
sekä Saksan taloudelliseen ja poliit-
tiseen herruuteen Euroopassa. 

Englannin edustaja lordi Ha-
lifax keskusteli Hitlerin kanssa 
19.11.1937. Halifax ilmaisi, että mi-
käli päästään sopimukseen, jossa 
Saksa sitoutuu kunnioittamaan Bri-
tannian imperiumin eheyttä, Eng-
lannin hallitus on valmis antamaan 
Saksalle vapaat kädet Itä-Euroo-
passa edellyttäen, että Saksa ryh-
tyy laajennushankkeisiin rauhan-
omaisin keinoin ja sopii toimistaan 
Englannin kanssa. Halifax sanoi tä-
män koskevan Saksan Itävaltaa, 
Tšekkoslovakiaa ja Danzikia koske-
via sopimuksia (katso edellä kohta 

”Clivedenin klikki”). Hitleriläiset pa-
nivat merkille Englannin ja Ranskan 
myöntyvyyden. Helmikuussa 1938 
Englanti ja Ranska antoivat lopulli-
sesti hyväksymisensä Anschlussille. 
USA ei myöskään missään vaihees-
sa ilmaissut huolestumistaan Saksan 
toimien johdosta. Siellä oltiin täy-
sin tietoisia Saksan suunnitelmista. 
USA:ssa myös kuviteltiin, että Saksa 
ei lähde sotimaan Ranskaa ja Eng-
lantia vastaan ennen kuin on lyönyt 
perivihollisensa Neuvostoliiton.

Vain Neuvostoliitto vastus-
ti Itävallan luovuttamista 
Hitlerille

Hitlerin joukot marssivat 12.3.1938 
yöllä Itävaltaan. USA, Englanti ja 
Ranska eivät tehneet mitään Itäval-
lan puolustamiseksi. Näiden maiden 
kansalaispiireissä tapahtuma herät-
ti suurta hämminkiä. Se osoitti taval-
liselle ihmiselle, miten heidän omat 
hallituksensa olivat luovuttaneet 
Itävallan fasisteille ja miten harjoi-
tettu politiikka oli ajautunut karil-
le. Myös Kansainliitto vaikeni. Vain 
Neuvostoliitto ilmoitti edelleenkin 
olevansa valmis osallistumaan kaik-
kiin kollektiivisiin toimiin fasistista 
agressoria vastaan. Samalla Neuvos-

toliitto paljasti sen politiikan, joka 
antoi Hitlerille mahdollisuuden Itä-
vallan kaappaamiseen. Silloin Prav-
da kirjoitti, että länsimaiden myön-
nytykset Hitlerille ovat osoittautu-
neet sodanlietsojien auttamiseksi. 
Länsimaiden politiikan suunnan oli-
vat sanelleet ainoastaan tavoite Hit-
lerin kanssa yhteisestä Neuvostolii-
ton vastaisesta liitosta. Itävallan val-
taus muutti Euroopan tilanteen, lä-
hensi maailmansodan alkamista ja 
antoi Hitleriläisille hallitsevan ase-
man Euroopassa. 

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:

Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä....
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 3)

Martin Luther syntyi 10.11.1483. 
Lutherin isä, maanviljelijän poika, 
muutti vähän Lutherin syntymän 
jälkeen vuonna 1484 Eislebenistä 
Mansfeldiin yrittääkseen siellä ku-
parikaivoksessa ansaita perheelleen 
parempaa toimeentuloa. Tässä hän 
onnistuikin ja perheen taloudelli nen 
tilanne salli Lutherin aloittaa vuon-
na 1501 opinnot Erfurtin yliopistos-
sa. Luther opiskeli viitisen vuotta la-
kia, kunnes meni 1505 Erfurtin au-
gustinolaisluostariin ja antoi siellä 
1506 munkkilupauksensa.

Luther vihittiin papiksi vuon-
na 1507. Samana vuonna hän aloit-
ti kaupungissa teologian opinnot ja 
valmistui 1512 teologian tohtoriksi. 
Tämän jälkeen Luther hoiti Witten-
bergin yliopisto ”Leucorean” raamat-
tutiedon professuuria. Tämä aika Lu-
therin elämässä oli uskonnollisen to-
tuuden etsimistä. Valaisevan ja kaik-
en muuttavan kokemuksen Lutherin 
kerrotaan saaneen roo malaiskirjettä 
lukiessaan: Ihminen on vanhurskas 
yksin Jumalan armosta, ei hyvien 
tekojensa kautta (Room. 1:17)

Oppikiistasta yhteiskun-
nalliseksi liikkeeksi

Luther esiintyi ensi kertaa katoli-
sen kirkon dogmeja vastaan 1517. 
Hän kirjoitti 31. lokakuuta kirkolli-
sille esimiehilleen kirjeen anekaup-
paa vastaan. Anekirjeiden kauppaa-
minen oli lisääntynyt vuodesta 1507 
lähtien huomattavasti. Syynä tähän 
oli Rooman paavinistuimen ja Sak-
san anekaupasta vastaavan Bran-
denburgin piispa Albrechtin kasva-
nut rahantarve. Luther liitti kirjeisiin-
sä 95 teesiään pohjaksi keskustelul-
le aiheesta. Nykytutkimuksen mu-
kaan Luther ei naulannut teesejään 
Wittenbergin kirkon oveen. Tuol-
loin Lutherin oppositiolla ei vielä ol-
lut mitään erityistä luonnetta. Pian 
se kuitenkin levisi oppikiistasta yh-
teiskunnalliseksi liikkeeksi. 

Rooman kuurian jatkuvat 
hyökkäykset pakottivat  Lutherin 
muotoilemaan uskonnolliset 
ajatuksensa itsenäiseksi teologiaksi. 
Vuonna 1520 alkoi oikeudenkäyn-
ti kerettiläistä vastaan. Tämä huipe-
ntui 15. kesäkuuta 1520 pannauh-
kaukseen, jolla Lutheria vaadittiin 
perumaan sanomansa.  Luther vas-
tasi mielenosoituksellisesti. Hän 
poltti 10. joulukuuta vuonna 1520 
paavin pannauhkauksen (”Exurge 
Domine”) sekä kirkkolakikirjan ja 
vastustajiensa kirjoja.

Tällainen suhtautuminen oli 
Lutherille mahdollista, sillä hä-
nellä oli jo tuolloin vaikutusvaltai-
sia tukijoita. Muutamat ruhtinaat 
toivoivat voivansa Lutherin avulla 
rajoittaa paavin vaikutusta valtakun-
nan politiikassa. Toimiensa vuoksi 
Luther joutui kuitenkin piileskele-
mään lainsuojattomana Wartburgin 
linnassa kunnes 1522 hän palasi Wit-
tenbergiin.

Luther ja talonpoikaissota

Uskonpuhdistusliike sai pian uusia 
vastustajia. Tällä kertaa vastustus 
tuli omien rivien radikaaleista jou-
koista, joita Luther nimitti hurma-
hengiksi ja rähinöitsijöiksi. Thomas 
Münzeristä, papista ja Lutherin en-
tisestä kannattajasta,  tuli vuonna 
1525 Keski-Saksan talonpoikaiska-
pinan johtaja. Maan lounaisosassa 
levottomuuksia oli ollut jo vuodes-
ta 1524 lähtien. Kapinaan nousseet 
talonpojat vaativat Lutherin oppiin 
vedoten oikeudenmukaisempia ta-
loudellisia oloja ja olivat valmiita ku-

kistamaan esivallan.
Kapina-alueilla pitämissään 

saarnoissa Luther vastusti kai-
kkea väkivaltaista toimintaa. 
 Luther oli kirjoituksillaan kehotta-
nut ihmisiä vapautumaan esivallan 
henkisestä mielivallasta, ei talou-
dellisesta tai poliittisesta. Näin syn-
tyi kirjoitus ”Talonpoikien murha- 
ja ryöstöjoukkoja vastaan”, jossa Lu-
ther kirjoitti: “Heidät on murskatta-
va, kuristettava ja pistettävä kuo-
liaiksi – salaa ja julkisesti, missä vain 
voidaan, sillä täytyy muistaa, ettei 
voi olla mitään myrkyllisempää, va-
hingollisempaa ja pirullisempaa 
kuin kapinallinen ihminen. Tällain-
en on lyötävä kuoliaaksi hullun koi-
ran tavoin. Pistä, lahtaa, kurista, jos 
 suinkin kykenet; vaikka itse kuo-
lisit siinä, niin hyvä sinulle, sillä au-
tuaampaa kuolemaa et voi osakse-
si saada.”

Ruhtinaat ja maanomistajat 
kävivätkin talonpoikia vastaan 
omilla joukoillaan, joiden varuste-
lu ja organisointi oli huomattavasti 
kapinaliikettä korkeammalla tasolla. 
Talonpojat kärsivät 15. toukokuuta 
Frankenhausenin taistelussa tuhoi-
san tappion ja arviolta 100 000 ka-
pinaan osallistunutta talonpoikaa 
teloitettiin.

Luther sai usein moitteita 
maltillisesta linjastaan, toimin-
nastaan kapinoivia talonpoi-
kia vastaan. Toisaalta vaaliruhti-
naat pai nostivat Lutheria jatkuvas-
ti puolustamaan uskonpuhdistu-
sta niin poliittisesti kuin teologis-
estikin roomalais-katolista kirkkoa 

vastaan. Loppuaikoinaan Lutherin 
suhtautuminen toisinuskoviin, eri-
tyisesti juutalaisiin, muuttui entistä 
negatii visemmaksi. Tässä vaiheessa 
syntyi voimakkaasti juutalaisvastai-
nen kirjoitus ”Juutalaisista ja heidän 
valheistaan”. Juutalaisvihamielisen 
sisältönsä vuoksi kirjaa käytettiin 
1930-luvun natsi-Saksassa antise-
mitistisen propagandan välineenä. 
Luther kuoli 18. helmikuuta 1546 
Eislebenissä.

Lutherin rooli kapitalismin 
nousussa

Porvariston muodostuessa kristin-
usko oli jo olemassa. Aluksi porva-
risto oli heikko eikä pystynyt voitta-
maan feodaalista kristinuskoa, mut-
ta se ryhtyi muovaamaan sitä mie-
leisekseen. Tämä näkyi uskonpuh-
distuksessa, jossa nousevan var-
haisporvariston kansalliset ja poliit-
tiset pyrkimykset saivat uskonnolli-
sen asun.

Keskiaikaisen yhteiskunnan 
luon teesta seurasi väistämättä, 
että luokkavastakohdat saivat aat-
teellisella tasolla uskonnollisten 
vastakohtien sävyn, sillä feodaali-
yhteiskunnan henkinen tuotanto 
tapahtui pääosin uskonnon vaiku-
tuspiirissä ja papistolla oli uuden 
ajan alkuun saakka miltei ehdo-
ton korkeamman sivistyksen mo-
nopoli. Tämän teologisten kiisto-
jen takana piilevien objektiivisten 
intressiristiriitojen tunnistaminen 
auttaa ymmärtämään, miksi tuon 
ajan uskonnolliset kiistat saattoivat 
johtaa hyvinkin väkivaltaisiin yhtey-
denottoihin.

Protestanttisuudelle oli jo Lu-
therin antamassa muodossa omi-
naista individualismin korosta-
minen, mikä oli ilmausta nousevan 
luokan, porvariston uudenlaisesta 
ajattelutavasta. Lutherin mukaan 
jokaisen ihmisen on oma-aloitteis-
testi tutkittava raamattua kansan 
kielellä ilman pappien apua. Hänen  
mukaansa kaikki ihmiset ovat tur-
meltuneita perisynnin vuoksi ja 
pelastautuminen tapahtuu armosta. 
Ihminen ei voi pelastua omin avuin 
esim. hyviä töitä tekemällä. 

Luther kirjoitti: ”Mitä sinulla 
on jumalassa, sitä sinulla on omas-
sa itsessäsi. Mutta samalla sinul-
la on kuitenkin se – se on sinun, 
mutta ei niin kuin sinulla on kätesi, 
jalkasi vaan siten kuin sinun vaimo-
si on sinun. Se ei ole ikään kuin omi-
naisuutena sinussa, vaan ikään kuin 
esineenä. Se on sinulle kuin esine, 
joka ei ole satunnaisesti, vaan olen-
naisesti esine sinua varten, sillä täl-
lä esineellä on se, mikä sinulta puut-

tuu…” Tässä ilmenee luterilaisuu-
delle ominainen varhaisporvarilli-
nen yksityisomistajan ajatustapa. 
Se mikä yksityisomistajalla on, kuu-
luu hänelle omaisuutena, ei hä nen 
säätyasemansa mukaisesti luonnol-
lisena lankeavana ominaisuutena 
kuten feodalismissa tapahtui. Lu-
terilainen omistaa jumalan armon 
samalla tapaa kuin porvari omistaa 
tavaransa.

Marx tiivisti hienosti lu-
terilaisuuden ideologisen ole-
muksen: ”Luther on epäilemät-
tä voittanut hartauden alamaisu-
uden, koska hän on asettanut sen 
tilalle vakaumuksen alamaisuuden. 
Hän on murtanut uskon auktoriteet-
in, koska hän on palauttanut uskon 
auktoriteetin. Hän on muuttanut 
papit maallikoiksi, koska hän on 
muuttanut maallikot papeiksi. Hän 
on vapauttanut ihmiset ulkoisesta 
uskonnollisuudesta, koska hän on 
tehnyt uskonnollisuudesta ihmisen 
sisäisen maailman. Hän on vapaut-
tanut ruumiin kahleista, koska hän 
on kahlehtinut sydämen.” Luther 
asetti ulkoisen, kirkkoon kohdistu-
van uskonorjuuden tilalle sisäisen, 
omantunnon säätelemän orjuuden. 

Luterilaisuus antoi arvopoh-
jan kapitalismin kehitykselle. 
Lutherin uskonpuhdistus synnyt-
ti uuden uskonnon, uskonnon, jo-
ta absoluuttinen monarkia tarvit-
si. Porvariston etujen mukaista oli 
kasvattaa työläinen tekemään mah-
dollisimman paljon ja mahdollisim-
man hyvää työtä. Tätä varten tarvit-
tiin nöyryyteen opastavaa kasvatus-
ta. Protestanttinen uskonto vastasi 
tähän tarpeeseen. Kehitys 1500-lu-
vulla oli samanlainen kuin Rooman 
valtakunnassa 300-luvulla. Tuolloin 
Paavali huomasi, että alkukristilli-
syydestä löytyivät yhteiskunnalliset 
elementit Rooman yhteiseksi aate-
perustaksi, joka tarjosi mahdollisuu-
den vallitsevien yhteiskunnallisten 
ristiriitojen voittamiseen. 

Alkukristillisyys sisälsi kä-
sitteen yleisestä jumalasta, jon-
ka Rooman koko väestö saattaisi 
hyväksyä. Rooman yläluokalle syn-
tyi myös tarve yhteisille arvoille, joll-
la hallita kansaa. Kehitys johtikin sii-
hen, että Rooman hallitsijat kaappa-
sivat kristinuskon valtionuskonnok-
si ja alkoivat sen avulla itse ohjailla 
kansaa. Kristillisyys ja uskonto yleen-
säkin on toiminut hallitsevan luo-
kan apuvälineenä niin kauan kuin 
toisiaan  vastaan taistelevia luokkia 
on ollut olemassa. Sama tilanne val-
litsee tänäkin päivänä.

Juha Kieksi

Martti Lutherin teeseistä 500 vuotta
Tänä vuonna on kulunut 500 vuotta siitä, 
kun Martti Luther julkaisi teesinsä katolisen 
kirkon uudistamiseksi. Tuolloin 1500-luvun 
alussa Euroopassa elettiin vielä feodalis-
missa, mutta kapitalismin siemenet olivat jo 
alkaneet itää. Katolisen kirkon vahva asema 
ylläpiti feodalistista järjestelmää.  Lut herin 
uskonpuhdistus loi yhteisen arvopoh jan 
kapitalismin synnylle.

Paavi Leo X  toimitti uskonoppineiden vaatimuksesta uhkausbullan 
”metsäkarjua vastaan, joka julkeni raiskata Jumalan viinimäkiä”. Sii-
nä Luther julistettiin pannaan ja määrättiin 60 päivän kuluessa peru-
maan väitteensä. Lutherin kuultua paavin inkvisiittorien polttavan hä-
nen kirjoituksiaan, poltti Luther paavin pannabullan ja sen lisäksi mui-
takin paavillisia kirjoituksia. Lutherin ja paavillisten uskonoppineiden 
välillä käytiin ankara teologinen väittely. Kaikki eivät nähneet väittelyn 
taustalla vaikuttavia feodaaliaatelin ja nousemaan pyrkivän porvaris-
ton etunäkökohtia. Jotkut sen kuitenkin ymmärsivät, kun Lutherille löy-
tyi rikkaita tukijoita, joiden ansiosta hän säilytti henkensä.  Piirrokses-
sa Luther polttaa ylioppilaiden kanssa paavin bullan katolisia kirjoituk-
sia. Kyse oli selkeästi porvarien ja feodaalien ideologisesta väittelystä.
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Sota alkaa Kauko-idässä
Saksan ja Japanin kesken solmitul-
la ”Antikomintern-sopimuksella” ta-
voiteltiin uutta maailman jakoa. Ja-
panin tavoitteena oli itäisen Aasian 
hallitseminen. Sopimuksella halut-
tiin antaa länsivalloille vaikutelma 
tavoitteesta hyökätä Neuvostoliit-
toa vastaan. Japanin hyökkäys Kii-
naa vastaan alkoi Pekingin lähistöl-
lä 7.7.1936 provosoidulla selkkauk-
sella. Vuotta aikaisemmin Japani oli 
hyväksynyt suunnitelman yliher-
ruuden pystyttämiseksi Itä-Aasiaan. 
Japani oli miehittänyt Korean jo v. 
1910 ja Mantšurian v. 1931. Ensi vai-
heessa Japani pyrki kasvattamaan 
joukkojaan Koreassa ja Mantšuriassa 
voidakseen heti sodan alussa antaa 
Neuvostoliitolle ratkaisevan iskun. 
Kansainvälinen tilanne kärjistyi. Ja-
panin toimet Kauko-idässä uhkasi-
vat suoraan USA:n, Ranskan ja Eng-
lannin sijoituksia sekä etuja Kiinassa 
ja Tyynen Meren alueella. 

Kapitalistien leiri hajosi 
kahtia

Japanin toimet osoittivat kapitalisti-
sen maailman hajonneen toisilleen 
vastakkaisiin leireihin. Tässä vaihees-
sa USA:n, Ranskan ja Englannin liit-
touma oli selvästi voimakkaampi. 
Se olisi halutessaan voinut nopeas-
ti torjua Japanin suunnitelmat, var-
sinkin jos olisivat aloittaneet yhteis-
työn Neuvostoliiton kanssa. Ryhty-
mättä minkäänlaisiin toimenpitei-
siin he yhä toivoivat molempia val-
tioita heikentävää sotaa Neuvosto-
liiton ja Japanin välillä. Euroopan ti-
lanteesta huolestunut Ranska ei ol-
lut halukas puuttumaan Kauko-idän 
tapahtumiin. Englannin hallitus pyr-
ki linjansa mukaisesti kompromis-
siin Japanin kanssa Kiinan kustan-
nuksella. Ranskan tapaan myös Eng-
lantia kiinnosti vain Neuvostoliiton 
heikentäminen. 

USA junaili tilanteen eduk-
seen

USA:lla oli isot sijoitukset Kiinassa 
ja Japani oli sen pahin kilpailija itäi-
sen Aasian ja Tyynen Meren alueel-
la. Imperialistisia etujaan valvova 
USA pelkäsi kuitenkin Japanin vas-
taisen sodan kustannuksia ja käytti 
puolueettomuus lainsäädäntöään 
kieltämällä USA:n omistamien alus-
ten käyttämisen sotatarvikkeiden 
kuljettamiseen alueelle. Japania tä-
mä määräys vain hyödytti, koska se 
omisti suuren määrän tonnistoa, ei-
kä ollut riippuvainen muiden kulje-
tuspalveluista. USA:n kauppa Japa-
niin ei kärsinyt. Länsivallat eivät suo-
neet ajatustakaan hyökkäyksen koh-
teeksi joutuneen Kiinan auttamisek-
si. Päinvastoin he pelkäsivät, että jos 
Kiina kykenee ajamaan japanilai-
set pois maasta, kykenevät he aja-
maan alueeltaan muutkin imperia-
listi-isännät.

Vain Neuvostoliitto lupasi 
apua Kiinalle

Vain Neuvostoliitto lupasi auttaa Kii-
naa, vaikka mailla ei ollut minkään-
laisia sopimusvelvoitteita. Jo vuo-
den 1935 lopulla Kiina esitti Neuvos-
toliitolle kysymyksen mahdollisuu-
desta saada Neuvostoliitolta aseita 
siinä tapauksessa, että maa joutuu 
konfliktiin Japanin kanssa. Tähän 
Neuvostoliitto vastasi myöntäväs-
ti. Kiina kuitenkin toivoi välttävän-
sä erilaisilla myönnytyksillä aseelli-
sen selkkauksen ja pitkitti neuvot-
teluja Neuvostoliiton kanssa. Japa-
nin sotilaallinen agressiivisuus kui-
tenkin voimistui. Japanin suunnitel-
miin kuului Mongolian valtaaminen 
osana tulevaa hyökkäystä Neuvos-
toliittoon. 

Tätä ennakoiden solmivat 
Neuvostoliitto ja Mongolia kes-
kinäisen suullisen avunantosopi-

muksen jo v. 1934. Japanin agres-
siivisuuden lisääntyessä kirjallinen 
sopimus avunannosta Neuvostolii-
ton ja Mongolian välillä allekirjoi-
tettiin 12.3.1936. Neuvostoliiton Kii-
nan lähettiläällä D.V.Bogomolovilla 
oli 11.2.1937 syytä ilmoittaa Mosko-
vaan, että ellei sopimusta  Mongo-
lian kanssa olisi solmittu ajoissa, oli-
sivat Neuvostoliitto ja Japani jo ajau-
tuneet keskenään sotaan. 

Kiina empi ottaa vastaan 
apua Neuvostoliitolta

Kiinan Moskovan lähettiläälle 
M.M.Litvinov esittikin 11.3.1937 
”Tyynen meren avunantosopimuk-
sen” solmimista ja perusteli sitä sil-
lä, että ”tällainen sopimus voi tehdä 
lopun Japanin agressiosta ja turva-
ta rauhan Kaukoidässä”. Asiasta käy-
tiin Neuvostoliiton ja Kiinan edusta-
jien kesken 17.5.1937 vuoropuhe-
lu. Kiinan edustajat totesivat tilan-
teen olevan niin epävarma, että Kii-
na ei voi ottaa vastuulleen tällaisen 
esityksen tekemistä. Kiinan edusta-
ja Sun Fo arvioi, että Japani vastus-
taisi esitystä ja USA vetäytyisi sii-
tä syrjään. Kiinan lähettiläs ilmoitti 
16.6.1937 Neuvostoliiton ulkoasiain 
kansankomissaarille, että pääsyy Kii-
nan torjuvaan asenteeseen koskien 
Tyynen meren avunantosopimusta 
on, että Kiinan hallitus on haluton 
herättämään tyytymättömyyttä Ja-
panissa. Sopimus voisi sulkea lopul-
lisesti ovet Japanin kanssa solmitta-
valta kahdenkeskiseltä sopimuksel-
ta, johon Tšiang Kai-šek ei ollut me-
nettänyt toivoaan. 

Neuvostoliiton Kiinan lähet-
tiläs esitti jo 17.5.1937 Kiinalle 
myös keskinäistä hyökkäämättö-
myyssopimusta. Tähänkin esityk-
seen Kiinan hallitus suhtautui em-
pivästi, mutta ei uskaltanut antaa 
kielteistä vastausta. Samoin Kiina 
ei siinä vaiheessa uskaltanut ottaa 
vastaan Neuvostoliitolta sotamate-
riaalia peläten riitautuvansa enem-
män Japanin kanssa. Samoihin ai-
koihin teki Australia ehdotuksen 
Tyynen meren hyökkäämättömyys-
sopimukseksi. Tätä esitystä Neuvos-
toliitto kannatti, mutta se kuivui ko-
koon USA:n vastustuksen vuoksi. 

Japanin hyökkäys Kiinaan 
aloitti Neuvostoliiton avun

Kaikista viivyttelyistä ja myönnytyk-
sistä huolimatta Japanin hyökkäys 
Kiinaan alkoi 7.7.1937. Neuvostoliit-
to tuomitsi heti hyökkäyksen totea-
malla: ”Kyseessä on uusi tärkeä vai-
he imperialistien taistelussa Itä-Aa-
siassa ja Tyynellä merellä, uusi vai-
he Kiinan kansan orjuuttamiseen 
pyrkivän Japanin imperialismin ag-
ressiossa”. Vasta 12.7.1937 Kiina roh-
keni ottaa vastaan sotilasapua Neu-
vostoliitolta pyytämällä sitä toimit-
tamaan sotamateriaalia ja myöntä-
mään sitä varten luottoa. Lähettiläs 
Bogomolof sai heti valtuudet ilmoit-
taa Kiinalle myönnettävästä 100 mil-
joonan Kiinan dollarin luotosta kuu-
deksi vuodeksi, joka voidaan mak-
saa kiinalaisina tavaroina. Neuvot-

telut saatiin nopeasti päätökseen. 
Lisäksi 21.8.1937 Neuvostoliiton eh-
dotuksesta allekirjoitettiin Neuvos-
toliiton ja Kiinan välinen hyökkää-
mättömyyssopimus, joka teki Japa-
niin suuren vaikutuksen. Maaliskuu-
hun 1938 mennessä Neuvostoliit-
to toimitti Kiinalle 297 lentokonet-
ta, 82 panssarivaunua, 425 tykkiä, 
1825 konekivääriä, autoja, ammuk-
sia ja 10 miljoonaa patruunaa. 

Neuvostoliiton ja Japanin 
sota jäi lännen haaveeksi

Tämä apu heikensi niitä Kiinan por-
varipiirejä, jotka olivat myöntyväisiä 
antautumaan Japanille. Samalla län-
tisten maiden hallituspiireissä heräsi 
toive siitä, että Neuvostoliitto ja Ja-
pani ajautuvat nopeastikin sotaan 
keskenään. Yhdysvaltain Tokion  lä-
hettiläs oli tyytymätön siihen, et-
tä Japani eteni elokuussa Keski-
Kiinaan ja valtasi Šanghain. Tyyty-
mättömyyden syynä oli se, kun Ja-
pani nyt sitoo kaikki voimansa Kii-
naan, niin miten käy Neuvostoliit-
toa koskevien hyökkäyssuunnitel-
mien? Länsivaltojen toive Japanin 
ja Neuvostoliiton välisestä sodasta 
ei ollut aiheeton, sillä Japani suun-
nitteli hyökkäystä Neuvostoliittoon. 
Tähän Japanilla ei riittänyt voimia. 
Neuvostoliitto otti kuitenkin huo-
mioon mahdollisuuden, että suo-
tuisassa tilanteessa Japani voi aloit-
taa Neuvostoliiton vastaiset sotatoi-
met. Neuvostoliiton tuli huomioida 
sodan mahdollisuus myös länsira-
joillaan. Elokuussa 1937 mm. Kiinan 
Moskovan lähettiläs Tšian Tin-fu il-
moitti Saksan ja Italian lähetystöis-
tä saatujen tietojen perusteella mai-
den harkitsevan tukitoimia Japanille 
vastatoimena Neuvostoliiton avus-
ta Kiinalle. Myös Puola asettui Japa-
nin puolelle lupaamalla sille tukensa 
Kansainliitossa, kun siellä käsitellään 
Kiinan ja Japanin selkkausta. Puolan 
hallitus katsoi Puolan olevan Japa-
nin luonnollinen liittolainen.

Länsivaltojen toiveet eivät to-
teutuneet siksi, että Neuvostoliiton 
talous ja puolustusvoimat kehittyi-
vät nopeasti. Puna-armeijan mies-
vahvuus kasvoi vuoden 1936 alun 
1,3 miljoonasta vuoteen 1937 1,43 
miljoonaan ja maa lujitti puolustus-
taan Kaukoidässä. Myös neuvosto-
diplomatia toimi valppaasti.

Itävallan jäl   keen hyökkäys 
 kohdistettiin Prahaan

Japanin tunkeutuminen Keski-Kii-
naan ja Saksan Itävallan miehitys 
sattuivat ajallisesti yhteen. Heti näi-
den tapahtumien jälkeen Saksa al-
koi valmistella Tšekkoslovakian val-
tausta (Grün-suunnitelma). Hitle-
rin suunnitelmia vaikeutti se, että 
Tšekkoslovakia oli hyvin varustau-
tunut ja sillä oli avunantosopimuk-

set Ranskan ja Neuvostoliiton kans-
sa. Siksi Saksan suunnitelmiin kuului 
ensi vaiheessa maan ulkopoliittinen 
eristäminen ja sen solmimien sopi-
musten mitätöiminen. Neuvostoliit-
to pyrittiin eristämään ulkopoliitti-
sesti. Sudeettisaksalaisten fasistien 
johtajalle Hitler antoi tehtäväksi esit-
tää maan hallitukselle sellaisia vaa-
timuksia, joita Tšekkoslovakian hal-
litus ei missään tapauksessa voi hy-
väksyä. Tämä Karlovy Varyn ohjelma 
hyväksyttiin sudeettisaksalaisten fa-
sistien kokouksessa Karlovy Varyssa 
23.-24.4.1938. 

Neuvostoliitto esitti yhtei-
siä toimia Hitleriä vastaan

Vielä tässä vaiheessa Saksan voima-
varat olivat vähäisemmät kuin nii-
den maiden, joita Saksa uhkasi. Sak-
san uhka olisi kollektiivisesti voi-
tu torjua. Neuvostoliitto oli toisella 
viisivuotiskaudella 1933-1938 siir-
tynyt teollisuustuotannossa 1. si-
jalle Euroopassa ja 2. sijalle maail-
massa. Sen puolustusteollisuus kas-
voi 2,8 kertaisesti ja puolustusvoi-
mat lujittuivat merkittävästi. Ulko-
asiain kansankomissaari M. M. Litvi-
nov antoi hallituksensa toimeksian-
nosta lehdistölle 17.3.1938 lausun-
non, jossa hän muistutti, että Neu-
vostoliitto on valmis noudattamaan 
Tšekkoslovakialle antamiaan sitou-
muksia ja on edelleen valmis osal-
listumaan kaikkiin kollektiivisiin toi-
miin Saksan pysäyttämiseksi. Lau-
sunnossa myös muistutettiin, että 
vielä ei ole myöhäistä pysäyttää Hit-
ler-Saksan agressiota ja laajentumis-
politiikkaa. Lausunto toimitettiin eri 
maiden hallituksille. Tämä ehdotus 
kollektiivisista toimista rauhan tur-
vaamiseksi ei edelleenkään saanut 
muiden kannatusta. 

Yhteistyö Hitleriä vastaan 
ei kelvannut länsimaille

Muutaman päivän kuluttua Litvino-
vin esityksen julkistamisesta Englan-
nin hallitus ilmoitti, että agressiota 
vastustavat yhteistoimet ”eivät vält-
tämättä osoittaudu Euroopan rau-
hanpyrkimyksien kannalta myön-
teisiksi”. Englannin hallituksen ul-
kopoliittisessa komiteassa arvioitiin 
18.3.1938, että yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi Saksan kanssa ei pi-
dä vastustaa Saksan yliherruuteen 
Keski-Euroopassa tähtääviä rauhan-
omaisia toimia. Halifax totesi, että 
tšekit ja ranskalaiset on saatava us-
komaan, että paras ratkaisu on sak-
salaisten ja tšekkien välinen komp-
romissi. Myöskään Ranskan hallitus 
ei tukenut Neuvostoliiton esitystä 
Saksan ja Italian vastaisesta yhteis-
rintamasta, vaikka 

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 4)
Syksyllä tuli 78 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopimuk-
sen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden tavoit-
teena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hitle-
rin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosina 
1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen liiton toisen maailmansodan 
ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n ja Italian sekä eräiden  muiden maiden hallitukset oli-
vat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julkisessa propa-
gandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto leimataan Hitlerin 
ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman uudelleenjakamiseksi 
ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvostoliitto, jolla ei ollut mitään 
yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa sekä sen mer-
kitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 4-5 osaa käsit-
tävässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17. Tässä osas-
sa (4) käsittelemme Japanin liittymistä sotaan sekä Hitlerin aloittamaa Tšekkoslovakian kaappaamista.

Neuvottelut Saksan ja Japanin välillä alkoivat jo v. 1935 ja ns. antiko-
mintern-sopimus maiden kesken allekirjoitettiin 25.11.1936, johon Ita-
lia liittyi 6.11.1937. Laajentumistaan Japani alkoi toteuttaa hyökkää-
mällä 7.7.1937 Kiinaan, joka ajoittui yhteen hitleriläisten Itävallan mie-
hityksen kanssa.  Kuvassa kiinalaiset sotilaat ja siviilit yhdessä protes-
toivat lokakuussa 1937 Japanin Kiinaan tapahtunutta hyökkäystä. 
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Japani miehitti Korean jo v.1910 ja Mantšurian v. 1931. Nämä imperia-
listiset pyrkimykset tekivät Japanista soveliaan liittolaisen Hitlerille. 
Ratsuväen käyttö Mantšuriassa tuotti nopeita tuloksia Kiinan heikom-
paa armeijaa vastaan ja Japani saattoi valmistella sieltä käsin hyök-
käystä muualle Kiinaan sekä Neuvostoliittoon.



Saksa uhkasi Ranskan liittolaista 
Tšekkoslovakiaa. Englannin hallitus 
myös tiedotti Ranskalle 22.3.1938, 
että Ranskan ei ole syytä toivoa 
apua Englannilta, jos se ryhtyy sota-
toimiin Tšekkoslovakian puolusta-
miseksi. USA:n hallitus ei vastannut 
Neuvostoliiton esitykseen.

Neuvostoliitto piti kiinni 
Prahan ja Pariisin kanssa 
tekemistään sopimuksista

Toukokuussa 1935 allekirjoitetun 
sopimuksen mukaan Neuvostoliit-
to auttaa Tšekkoslovakiaa siinä ta-
pauksessa, että apua antaa myös 
Ranska. Neuvostoliitto ilmoitti nyt 
valmiutensa mennä tätä muodollis-
ta sopimusta pidemmälle ja olevan-
sa kaikissa tilanteissa valmis autta-
maan Tšekkoslovakiaa sotilaallises-
ti, jos se joutuu Saksan hyökkäyksen 
kohteeksi, myöskin siinä tapaukses-
sa, että Ranska kieltäytyy sotilaal-
lisen avun antamisesta. Tietenkin 
Neuvostoliiton avun edellytys oli, et-
tä Tšekkoslovakia itse ryhtyy vasta-
rintaan ja pyytää apua. Puhuessaan 
26.4.1938 tämän vahvisti Neuvos-
toliiton presidentti M.I. Kalinin. Sa-
moin toukokuussa 1938 puolivälis-
sä keskustellessaan Tšekkoslovakian 
kommunistisen puolueen pääsih-
teerin K. Gottwaldin kanssa asian 
vahvisti myös pääsihteeri J.V. Stalin. 

Englannin hallituspiirit pyrki-
vät kaikin keinoin estämään Rans-
kan avun tšekeille, jos maa jou-
tuu hitleriläisten hyökkäyksen koh-
teeksi. Englannin lähetystö ilmoitti 
9.5.1938 Saksan ulkoministerille, et-
tä mikäli Saksa ilmoittaa Englannil-
le pyrkimyksistään Tšekkoslovakian 
suhteen, niin Englannin hallitus pai-
nostaa Tšekkien hallitusta myön-
tymään Saksan vaatimuksiin. Neu-
vostoliitto oli tietoinen Englannin 
asenteesta. Chamberlainin ajatus 
oli edelleen neljän vallan sopimuk-
sen (Italia, Ranska, Englanti ja Saksa) 

saavuttaminen. Ranskan hallituksel-
la ei ollut enää omaa poliittista lin-
jaa, vaan se kulki Englannin narussa.  
Ranskan ulkoministeri Bonnet tun-
nusti keskusteluissa Bullittin kans-
sa, että ilman Englantia Ranska ei 
aio auttaa Tšekkoslovakiaa. Bonnet 
kuitenkin totesi, että julkisuudessa 
hänen tulee puhua päinvastaises-
ti, kuten Ranskan hallitus muutoin-
kin menettelee. Saman asian tun-
nusti Ranskan pääministeri USA:n 
Ranskan lähettiläälle Daladier Bul-
littille 9.5.1938. Tämän johdosta 
Tšekkoslovakian hallitsevat piirit 
asettivat omat etunsa maan ja kan-
san asioiden edelle ja vajosivat an-
tautumis-mielialaan, eivätkä  halun-
neet tehdä vastarintaa Saksalle pel-
kästään Neuvostoliiton tuella. Vielä 
toukokuun puolivälissä 1938 Kan-
sainliiton täysistunnossa Pariisis-
sa Litvinov tavatessaan Bonnet’n ja 
Halifaxin ehdotti, että Ranskan, Neu-
vostoliiton ja Tšekkoslovakian yleis-
esikuntien edustajat harkitsisivat 
yhdessä konkreettisia Saksan vas-
taisia sotilaallisia toimia, joihin näi-
den kolmen maan tulisi ryhtyä. Her-
rat eivät olleet tyytyväisiä Litvinovin 
esityksen johdosta.

Toukokuun kriisi pohjusti 
Münchenin lehmäkauppaa

Länsimaiden asenteen johdosta hit-
leriläiset uskalsivat nopeuttaa ta-
pahtumien kulkua. Saksa alkoi 19.-
20.5.1938 keskittää joukkojaan no-
peassa tahdissa Tšekkoslovakian ra-
jalle. Tämän johdosta Tšekkoslovakia 
suoritti joukkojensa liikekannallepa-
non nopeasti ja hyvin järjestynees-
ti. Yllättäen maan armeija olikin val-
mis antamaan vastaiskun hyökkää-
jälle. Chamberlain ja Dalarier hä-
tääntyivät. Ranskan oli pakko an-
taa Tšekkoslovakiaa tukeva lausun-
to. Myös Englanti oli pakotettu jät-
tämään 21.5.1938 Saksalle muistion, 
jossa se totesi, että selkkauksen sat-
tuessa Ranska joutuu puuttumaan 
tapahtumiin ja silloin Englanti ei 

voi taata, etteikö se joutuisi puuttu-
maan tapahtumiin. Samanaikaises-
ti Englanti kuitenkin vakuutti Hitle-
rille tekevänsä voitavansa ”sudeetti-
kysymyksen selvittämiseksi rauhan-
omaisin keinoin”. Epävarmuus no-
peasta sotilaallisesta menestykses-
tä ja huoli epäsuotuisasta kansain-
välisestä tilanteesta pakottivat Hit-
lerin perääntymään väliaikaisesti su-
deettialueen miehityksestä. Englan-
ti ilmoitti virallisesti 22.5.1938 Rans-
kalle, että Englanti ei auta Ranskaa, 
jos se puolustaa Tšekkoslovakiaa 
Hitlerin hyökkäykseltä. Samanai-
kaisesti Englannin hallitus alkoi pai-
nostaa Tšekkoslovakiaa vaatimalla, 
että maan hallituksen tulee suos-
tua selvittämään selkkauksen rau-
hanomaisesti. Saman sisältöisen 
esityksen teki myös Ranska. Näin ne 
vaativat, että Tšekkien tulee luovut-
taa sudeettialueensa Saksalle. Käy-
tännössä Englanti alisti Ranskan ja 
Tšekkoslovakian hallitukset valvon-
taansa. Englannin hallituspiireillä ei 
ollut aikomustakaan tehdä vastarin-
taa fasisteille, vaan alkoivat aktivoi-
da toimintaansa tehdäkseen hyök-
kääjän kanssa ”lehmäkaupat” mui-
den maiden kustannuksella.  

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:

Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962

KDKT:n alueelta löytyy 
öljyä

Ensinnäkin KDKT:n ulkomaankaup-
paministeriön arvion mukaan maan 
öljyvarastot ovat 60 - 90 miljoonaa 
tynnyriä.  Vaikka näihin arvioihin 
suhtaudutaan tietyillä varauksilla, 
varastot ovat merkittävät, analyy-

tikko korostaa.
Vuodesta 1992 lähtien useat 

yritykset ovat toteuttaneet geo-
fyysistä öljyn etsintää KDKT:ssa, 
kuten Beach Petroleum NL, Taurus 
Petroleum AB ja Puspita Emas Sdn. 
Bhd.  Tutkimukset ovat vahvistaneet 
hiilivetyjen esiintymisen KDKT:ssa. 

Vuonna 1998 brittiläinen SOCO In-
ternational PLC porasi 4300 metrin 
syvän reiän yhdelle KDKT:n poten-
tiaalisista öljykentistä maan omalla 
porauslautalla, jonka KDKT hankki 
aikoinaan Romaniasta.

Vuonna 2004 Japaninmeren 
hyllyn tutkimisen jälkeen britti-
yhtiö Aminex PLC vahvisti, että alue 
sisälsi noin 4 - 5 miljoonaa tynnyriä 
raakaöljyä. Samanaikaisesti mon-
golialainen yritys HBOil suoritti et-
sintätöitä Pjongjangin eteläpuo-
lella ja porasi 22 reikää.  Suurin osa 
rei’istä sisälsi raaka-öljyä, joka antaa 
KDKT:lle mahdollisuuden pumpa-
ta keskimäärin 75 tynnyriä päivässä 
kustakin reiästä.

Toiseksi KDKT on hyödyntänyt 
ulkomaisia öljy-yhtiöitä öljyn etsin-
nän vaikeimpiin osuuksiin.  Kun hii-
livetypitoisuudet vahvistettiin ja en-
simmäiset öljy- tai kaasusäiliöt löy-
dettiin, KDKT jatkoi niiden tutkimus-
ta itsenäisesti.

Kolmanneksi on yleinen vää-
rinkäsitys siitä, että KDKT:ssa ei ole 
porauslaitteita, Verhoturov toteaa 
viitaten siihen, että tiedetään, että 
KDKT sai useita neuvostoliittolaisia 
tai romanialaisia porakoneita ennen 
vuotta 1991.

KDKT:n öljynporaus

Näillä laitteilla pystyy poraamaan 4 
000 - 4 500 metriä syviä reikiä, ana-
lyytikko totesi viitaten SOCO In-
ternational PLC: n tutkimustöihin 
KDKT:ssa vuonna 1998.  Vaikka lait-
teet olisivat kuluneet, mikään ei voi-
si estää KDKT:aa modernisoimasta 
niitä käyttäen vanhentuneita konei-
ta mallina.

”Kun otetaan huomioon 
KDKT:n kehittynyt tekninen teol-
lisuus, heidän ei ole vaikeaa kopioi-
da ja modernisoida Romanian po-
rauslauttoja lisäämällä niiden ka-
pasiteettia sekä järjestämällä vara-
osien ja komponenttien tuotantoa”,  
Verhoturov kertoo.

On hyvin todennäköistä, että 

Pohjois-Korea ei pelkää Yhdysvaltain ajamaa öljykaupan saartoa
Yhdysvallat haluaa liittää KDKT:n vastaisten taloudellisten pakottei-
den pakettiin myös öljynvientikiellon.  Venäjän poliittinen analyy-
tikko ja Sputnik-uutistoimiston avustaja Dmitri Verhoturov selittää, 
miksi uusi toimenpide osoittautuu todennäköisesti turhaksi.  USA 
ja Etelä-Korea aikovat panna KDKT:n öljynvientikieltoon, jonka tar-
koituksena on pysäyttää KDKT:n ydinohjelma.  Tämä ei toimi, Dmit-
ri Verhoturov kirjoittaa Sputnik Japanille. Verhoturovin mukaan on 
ainakin kolme syytä, miksi suunnitelma epäonnistuu.

KDKT kiinnittää paljon huomio-
ta energiakysymyksiin ydintekno-
logiakysymyksessä, hän totesi. Ana-
lyytikko oletti, että KDKT on jo aloit-
tanut öljyntuotannon alueellaan, 
mukaan lukien mongolialaisen yri-
tyksen vuonna 2001 - 2002 poraa-
mat reiät. ”Kaivanto, jonka kapasi-
teetti on 75 tynnyriä päivässä, tuot-
taa yli 27 000 tynnyriä vuodessa, kun 
taas kymmenen kuoppaa voivat an-
taa jopa 270 000 tynnyriä vuodessa”, 
Verhoturov sanoo.  ”Tämä on mini-
mioletus, mutta on täysin mahdol-
lista, että KDKT:lla on enemmän öl-
jyä.” Joka tapauksessa öljynvienti-
kielto vain ajaa KDKT:n tekemään 
kaikkensa raaka-aineiden tuotta-

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 4)
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Uuden matkaoppaan ansiosta Korean Demokrattiseen Tasavaltaan 
on helpompi matkustaa ja saamme sieltä totuudenmukaisia tieto-
ja elämänmenosta Korean Demokraattisessa kansantasavallassa.

Kovasta propagandasta huolimatta Pohjois-Koreasta ja korealaisesta 
kulttuurista ollaan kiinnostuneita. Suomi-Korea-Seura on osallistunut  
useana vuotena matkamessuille ja mielenkiintoa riittää. 
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Opas on erittäin kattava.  Nähtä-
vyydet-luvussa on kohteita, joi-
ta suomalaiset Koreassa näkevät, 
ja lukuun on lisätty uusia kohtei-
ta esim. tiedemiesten katu, kuk-
kanäyttely, taidestudio, ratsastus-
klubi, golfkenttä ja hiihtokeskus.

Luonto ja maantiede -luku 
esittelee hienosti Korean lauh-
kean ilmaston vaihteluineen.  
Vuoriston hallitsevan aseman 
vuoksi ympäristö vaihtelee alpii-
nisesta subtrooppiseen.  Historia 
käydään selvästi läpi paleoliittisel-
ta kaudelta nykyaikaan.  Korean  
yhdentyminen on tavoite.

Politiikka-luku kertoo, kuin-
ka presidentti Kim Il Sung (1912-
1994), pääsihteeri Kim Jong Il 
(1942-2011) ja puheenjohtaja 
Kim Jong Un (1984-) toimivat.  Jo 
1980-luvulla sosialistisessa maas-
sa oli ilmainen koulutus, tervey-
denhoito ja asuminen.  Alaluvus-
sa valtiojärjestys on tuotu hyvin 
esiin kansalaisten oikeudet ja vel-
vollisuudet.  Korean ydinvoima-
kysymys on selvitetty.

Talous-luku kuvailee mo-
nipuolisesti KDKT:n talou-
den suunnittelun, luonnonva-
rat, teollisuustuotannon, maa-
talouden ja yksityisyritteliäisyy-
den.  Kulttuuri ja tiede -luku an-

taa aiheesta riittävät tiedot.  Vai-

kuttaa siltä, että KDKT:ssa koulu-
tuksen merkitystä pidetään tär-
keämpänä kuin Suomessa, jossa 
koulutuksesta leikataan.

Ruokakulttuuri-luku an-
taa riittävät alkutiedot Korean 
herkkujen moniin lajeihin.  Tapa-
kulttuuri-luku esittelee vaatteet, 
asumisen, käytöstavat, pelit ja lei-
kit, uskonnon ja juhlapäivät.  Mat-
kailu-luvussa käydään perusteel-
lisesti läpi matkavinkit, hotellit ja 
ravintolat.

KDKT:n lisätiedoista voi et-
siä haluamiaan aiheita verkosta, 
kirjoista ja yhdistyksistä.  Lopuksi 
on esitelty suppeasti Etelä-Korea.

Opas Koreaan on uudistet-
tu täydellisesti loistavalla ku-
vituksella.  Cilla Heiskanen on 
suunnitellut kannen informatii-
viseksi sisältämään KDKT:n luon-
teenomaisia piirteitä.  Hän on tait-
tanut kirjasen selväksi ja helppo-
lukuiseksi.  Suosittelen Opasta Ko-
reaan KDKT:aan matkustaville ja 
KDKT:sta kiinnostuneille.

Juha Kieksi & Cilla Heiskanen 
(toim.), Opas Koreaan, 2018

Hannu Kautto

Uusi matkaopas Koreaan 
on ilmestynyt

Matkamessuille 2018 ilmestyi Opas Koreaan.  Se on toinen pai-
nos, jonka toimittivat Juha Kieksi ja Cilla Heiskanen.  Ensimmäi-
nen painos ilmestyi 2009 työryhmän kirjoittamana, joten oli ai-
ka päivittää teksti Korean demokraattisen kansantasavallan ke-
hittymisen tähden.  Opas on täydennetty KDKT:n uudistuksilla.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 5)
Ensi vuonna tulee 80 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopi-
muksen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden ta-
voitteena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hit-
lerin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosi-
na 1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen kollektiivisen liiton toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n sekä eräiden  muiden maiden hal-
litukset olivat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julki-
sessa propagandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto leima-
taan Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman uudel-
leenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvostoliitto, jolla 
ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa 
sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 
tässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17 sekä 1/18. Täs-
sä osassa (5) käsittelemme läntisten suurvaltain toimintaa Hitlerin taustatukena Tšekkoslovakian kaap-
paamiseksi sekä niiden yrityksiä ohjata Hitlerin hyökkäys Neuvostoliittoon.

Kriisi kärjistyi sodan par-
taalle syksyllä 1938

Ranskan lähettilään Philipps’n väli-
tyksellä Englanti ilmoitti 22.5.1938 
Pariisiin, että ei auta Ranskaa, jos se 
v. 1935 sopimuksen mukaisesti puo-
lustaa Tšekkoslovakiaa Hitleriä vas-
taan. Ranskan ulkoministeri Bonnet 
totesi, ettei Ranska aloita sotatoi-
mia Tšekkoslovakian puolesta neu-
vottelematta Lontoon kanssa sekä 
painostaa Tšekkoslovakiaa sudeet-
tikysymyksen ”rauhanomaiseksi rat-
kaisemiseksi” ja jos Tšekkoslovakia 
osoittaa ajattelemattomuutta, il-
moittaa Ranska olevansa vapaa vel-
voituksistaan. 

Silloin USA:n Pariisin lähet-
tiläs Bullit laittoi Rooseveltille 
sähkeen. Siinä hän pelotteli Roo-
seveltia, että mikäli Ranska joutuu 
sotaan Tšekkien puolesta, merkit-
see se koko Länsi-Euroopan peri-
katoa ja johtaa Bolševismin voit-
toon Euroopassa. Bullit ehdotti rat-
kaisuksi Ranskan vapautumiseksi 
sitoumuksistaan Tšekkoslovakialle, 
että USA tekisi aloitteen neljän val-
lan konferenssista (Ranska, Englan-
ti, Italia ja Saksa), johon voisi osal-
listua myös USA. USA:n hallitus ei 
halunnut ottaa harteilleen petos-
ta Tšekkoslovakian luovuttamisesta 
fasisteille ja jättäytyi myöhemmin 
konferenssin ulkopuolelle.

Halifax ja Bullit pitivät vält-
tämättömänä Ranskan vapaut-
tamista Tšekkoslovakiaa koske-
vista sitoumuksista. Myös Hit-
ler esitti ajatuksen Tšekkoslovakian 
muuttamisesta suurvaltojen tun-
nustamaksi puolueettomaksi val-
tioksi. Halifaxin mukaan puo-
lueettomuus mitätöisi sen Rans-

kan ja Neuvostoliiton kanssa teke-
mät sopimukset. Neuvostoliitto nä-
ki, että kasvavasta Saksan hyök-
käysuhasta huolimatta länsivalto-
jen diplomatia keskittyi vain Hit-
lerin Keski-Eurooppaa koskevi-
en hyökkäyssuunnitelmien sallimi-
seen. Litvinovin tehtäväksi annet-
tiin 23.8.1938 ilmoittaa, että Neu-
vostoliitto pitää kiinni Ranskan ja 
Tšekkoslovakian kanssa solmituista 
sopimuksista. 

Neuvostoliitto osoitti lin-
jansa teoilla

Huhtikuussa 1938 Japani keskitti 
joukkojaan Neuvostoliiton rajalle ja 
aloitti sotatoimet 29.7.1938 miehit-
tämänsä Korean ja Neuvostoliiton 
rajalla Hasan-järven luona. Aiemmin 
Japani vaati edustajansa välityksellä 
Neuvostoliittoa vetämään rajavarti-
jansa pois alueelta, jonka se ilmoitti 
kuuluvan miehittämäänsä Koreaan. 
Japanin tavoite oli katkaista Neuvos-
toliiton ja Kiinan välinen rautatieyh-
teys sekä tukea liittolaisensa Saksan 
toimia Itävallan ja Tšekkoslovakian 
suhteen. Elokuun alussa Neuvosto-
liiton vakinaiset asevoimat pakot-
tivat Japanin perääntymään. Ha-
san-järven taisteluun keskittivät Ja-
pani ja Neuvostoliitto kumpikin n. 
20000 sotilasta. Japanin tappio hel-
potti Kiinan Japanin miehitystä vas-
taan käymää taistelua. Jo tammi-
kuussa 1938 Kiinan hallitus lähetti 
Neuvostoliittoon, Ranskaan ja Eng-
lantiin Sun Fo’n johdolla valtuus-
kunnan pyytääkseen apua Japanin 
miehityksen vastaisessa taistelus-
saan. Keskustelussa 19.5.1938 neu-
vostoviranomaisten kanssa Mosko-
vassa totesi Sun Fo Ranskan ja Eng-

lannin asenteen Kii-
nan auttamiseksi ol-
leen hyvin kielteinen. 
Uusi Neuvostoliiton 
ja Kiinan välinen so-
pimus sotilasavusta 
Kiinalle allekirjoitet-
tiin 1.7.1938.

Tšekkien, 
Neuvostoliiton 
ja Ranskan 
sopimus este 
Saksan laajen-
tumiselle

Tilanne Euroopas-
sa kiristyi. Englanti-
laiset laittoivat Pra-
haan 3.8.1938 Lor-
di Runcimanin välit-
tämään sudeettisak-
salaisten natsien ja 
Tšekkoslovakian hal-
lituksen välisiä neu-

votteluja. Tšekkien painostus alkoi 
silloin voimistua. Neuvostohallitus 
selvitti 22.8.1938 Saksan lähettilääl-
le von Schu lenburgille, ettei Saksaa 
huolestuta sudeettisaksalaisten asi-
at, vaan se haluaa vallata maan ko-
konaan”. Jos syttyy sota, tulee Neu-
vostoliitto, jolla on avunantosopi-
mus Tšekkoslovakian kanssa, täyt-
tämään sopimukseen sisältyvät vel-

voitteensa. Myös Ranskan asiain-
hoitaja  Payart tiedusteli 1.9.1938 
Neuvostoliiton toimenpiteitä Sak-
san mahdolliseen hyökkäykseen 
mainiten samalla, että Puola ja Ro-
mania kieltäytyvät antamasta neu-
vostojoukoille lupaa kulkea alueen-
sa kautta. Payartille vastattiin viral-
lisesti, että Neuvostoliitto täyttää 
sopimuksiin liittyvät velvoitteensa. 
Samalla toimitettiin Ranskalle eh-
dotus, jossa (1) kehotettiin Rans-
kaa viemään asia Kansainliittoon, 
(2) pyydettiin Ranskaa kutsumaan 
neuvonpitoon Tšekkoslovakian ja 
Neuvostoliiton armeijoiden edus-
tajat tilanteen vaatimien tehtävien 
johdosta ja (3) pyydettiin Ranskaa 
kutsumaan Ranskan, Englannin ja 
Neuvostoliiton edustajat laatimaan 
Hitlerille kehotuksen olla ryhtymät-
tä minkäänlaisiin sotaseikkailuihin. 
Nämä lausunnot saatettiin huolel-
lisesti Ranskan hallituksen tietoon, 
koska Bonnet ja Halifax pyrkivät sil-
loin peittämään kaikki tosiasiat ”vil-
laisella”. Myös Moskovan Englannin 
lähettilään Ivan Maiskin kautta asia 
saatettiin Englannin hallituksen tie-
toon. Tässäkään vaikeassa tilantees-
sa Englannin ja Ranskan hallitukset 
eivät kommentoineet mitenkään 
Neuvostoliiton ehdotuksia.

Chamberlain ja Hitler 
”neu  vottelevat” Tšek kos lo-
vakian neutraloimisesta

Chamberlain kehitteli suunnitelman 
matkustaa tapaamaan Hitleriä ta-
voitteenaan sopia kahdenkeskisissä 
keskusteluissa Saksan ja Englannin 
ristiriidat. Salaisissa suunnitelmis-
sa Chmberlain valmistautui pitkälle 
meneviin myönnytyksiin. Englannin 
hallitsevat piirit olivat valmiita luo-
vuttamaan sudeettia lueen Saksal-
le. Ranskan hallitus katsoi 13.9.1938 
neljän vallan konferenssin tarpeel-
liseksi. Englannin ja Ranskan halli-
tuspiireissä konferenssin päämää-
ränä pidettiin sudeettialueiden 
luovuttamista Saksalle sekä ”Ve-
näjän karkottamista Euroopasta”. 
Tšekkoslovakian ja sudeettialueiden 
neuvottelut ajautuivat umpikujaan 
ja Englannin hallituspiireissä pää-
tettiin 13.9.1938 toteuttaa Cham-
berlainin matka tapaamaan Hitle-
riä. Matkan tärkeimmäksi tavoit-
teeksi Englannin hallitus hyväksyi 
sudeettialueen liittämisen Saksaan 
Hitlerin tavoitteiden mukaisesti. Ky-
se ei ollut siitä, miten saadaan Hit-
ler luopumaan hyökkäyssuunnitel-
mistaan vaan siitä, miten Tšekit saa-
daan luopumaan sudeettialueesta. 
Chamberlainin suunnitelma edel-
lytti Tšekkoslovakian luopuvan lin-
noitetuista rajoistaan ja irtisanou-
tumista Neuvostoliiton ja Ranskan 
kanssa solmimistaan avunantoso-
pimuksista. 

Hitler lähipiirineen oli 
ymmärtänyt Chamberlainin ole-
van kypsä pitkälle mene viin 
myönnytyksiin. ”Herrat” tapa-
sivat 15.9.1938 Berchtesgadenis-
sa. Chamberlain yritti keskuste-

lua toivomalla Englannin ja Saksan 
lähentymistä ja yrittäen vaihtaa 
mielipiteitä maiden politiikasta. Hit-
ler ei halunnut ollenkaan pohtia täl-
laisia asioita, vaan johti keskustelun 
häntä kiinnostaviin konkreettisiin 
asioihin ja vaati suoraan sudeettia-
lueen luovuttamista Saksalle uhaten 
moneen otteeseen maailmansodal-
la. Hän vaati Tšekkoslovakian sopi-
mien avunantosopimusten mitätöi-
mistä. Chamberlain saattoi vain 
myöntyä näihin vaatimuksiin, mut-
ta ilmaisi, että hänen on ensin kes-
kusteltava oman maansa ja Ranskan 
hallituksen kanssa. 

Sotaan johtava petos saa 
muotonsa

Lontoossa pidettiin 18.9.1938 Eng-
lannin ja Ranskan pääministeri-
en pikakokous. Siellä hyväksyttiin 
Hitlerin vaatimus Tšekkoslovakian 
jaos ta. Nämä fasistien apurit jättivät 
Tšekkoslovakian hallitukselle ennen 
kuulumattoman ehdotuksen heidän 
maahansa kuuluvan sudeettialueen 
luovuttamisesta Hitlerin Saksalle. 
Paatuneimmat hallitsevien piirien 
edustajatkin kauhistuivat päätöstä. 
Ranskan Lontoon lähettiläs Corbin 
tunnusti USA:n lähetystön edusta-
jille tämän olevan ”Ranskan hallituk-
sen häpeällisin teko vuosiin”. Roose-
velt sanoi, että esitys vaatii ”kaikkein 
hirveintä ja säälimättömintä uhraus-
ta, mitä koskaan on yhdeltäkään val-
tiolta vaadittu”.

Tšekkoslovakian asiainhoitaja 
pyysi 20.9.1938 USA:n hallituksel-
ta edes jonkinlaista Tšekkoslovakiaa 
puolustavaa lausuntoa. Pyyntö 
jätettiin huomiotta. Tšekkien hal-
litus kääntyi 19.9.1938 vielä Neu-
vostoliiton puoleen ja pyysi nopeas-
ti vastausta seuraaviin kysymyksiin: 
(1) Antaako Neuvostoliitto sopimuk-
sen mukaan Tšekkoslovakialle 
apua, jos näin tekee myös Rans-
ka ja (2) Aut taako Neuvostoliitto  
Tšekkoslovakiaa myös Kansainliitos-
sa? Seuraavana päivänä neuvosto-
hallitus vastasi myönteisesti kysy-
myksiin. Moskovan Prahan lähettiläs 
toimitti vastauksen maansa hallituk-
selle ja asia tiedotettiin myös Rans-
kan hallitukselle. Neuvostoliiton 
ulkoasiain kansankomissaari Lit-
vinov puhui seuraavana päivänä 
21.9.1938 Kansainliiton yleiskokouk-
sessa ja tois ti Ranskan hallitukselle 
2.9.1938 ja Tšekkoslovakian hallituk-
selle 20.9.1938 tekemänsä esitykset. 
Litvinov kehotti Kansainliittoa puut-
tumaan selkkaukseen ja ryhtymään 
toimenpiteisiin Saksan agression 
pysäyttämiseksi. Kansainliitto ei ot-
tanut asiaa edes käsittelyyn. 

Tšekkoslovakiaa pelotel-
tiin bolševismin uhalla

Englannin ja Ranskan lähettiläät il-
moittivat 21.9.1938 Tšekkien halli-

tukselle: ”Jos Tšekit yhtyvät venä-
läisiin, sota saattaa muuttua risti-
retkeksi bolševikkeja vastaan. Sil-
loin Englannin ja Ranskan hallitus-
ten on hyvin vaikea pysytellä syrjäs-
sä”. Painostuksen tuloksena Tšekkien 
hallitus hyväksyi Englannin ja Rans-
kan esitykset. Vielä tämän jälkeen-
kin Tšekit tiedustelivat Neuvostolii-
ton asennetta muuttuneessa tilan-
teessa. Neuvostoliitto ilmoitti ole-
vansa edelleenkin valmis noudatta-
maan maiden välisen sopimuksen 
ehtoja. Litvinov toisti tämän jälkeen 
23.8.1938 Kansainliitossa Neuvos-
toliiton kannan pysyvän ennallaan.

Englannin hallitus halusi 
myös täsmentää Neuvostoliiton 
kannan. Litvinov keskusteli brittien 
hallitusedustajien kanssa 23.9.1938 
Genevessä. Hän muistutti 17.3.1938 
neuvostohallituksen esityksestä, 
jonka mukaan tulisi kutsua koolle 
Neuvostoliiton, Ranskan ja Britan-
nian yhteinen konferenssi suunnit-
telemaan ja organisoimaan Saksan 
vastaisia toimia. Litvinov muistutti 
myös, että asia tulisi käsitellä Kan-
sainliitossa. Näitä esityksiä ei tuo-
tu Ranskan ja Englannin hallitus-
ten pöydälle ja maiden hallituspii-
reissä katsottiin esitysten merkit-
sevän bolševismin asemien vahvis-
tamista kaikkialla maailmassa. Neu-
vostoliitto kuitenkin kannatti koko 
kriisin ajan kollektiivisen turvallisuu-
den ajatusta eli Neuvostoliiton ja 
länsi valtojen Saksan vastaisen liiton 
muodostamista.

Mikään ei horjuttanut Neu-
vostoliittoa

Myös Puola keskitti joukkojaan 
Tšekkoslovakian rajalle. Puolan 
Ranskan sotilasasiamies ilmoitti 
Ranskan yleisesikunnalle, että saksa-
laisten joukkojen tunkeutuessa su-
deettialueelle, Puola miehittää Slo-
vakian, joka jaetaan Puolan ja Unka-
rin kesken.   Silloin neuvostohallitus 
toimitti 23.9.1938 Puolan hallituk-
selle muistion, jossa todettiin Neu-
vostoliiton pitävän Puolan tunkeu-
tumista Tšekkoslovakiaan agressio-
na ja irtisanovan Puolan kanssa sol-
mimansa hyökkäämättömyyssopi-
muksen. Tämä lausunto toimitettiin 
välittömästi Puolan hallitukselle se-
kä Tšekkoslovakian Moskovan lähet-
tiläälle Fierlingerille. Neuvostoliitto 
oli päättävästi Tšekkien puolella. 

Euroopan markkinamiehet tulossa Münchenin lehmäkaupoille. Cham-
berlain 2. oikealla esiintyy tässä vastaanottajineen Münchenin lento-
kentällä. 

Puna-armeijalaisia Khasan järven tais-
teluissa elokuussa 1938. Neuvostoliitto 
kykeni  puolustamaan rajojaan ja täyttä-
mään kansainväliset velvoitteensa.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 5)

Tilanne oli vaarallinen myös 
Neuvostoliitolle, sillä siinä vaihees-
sa Saksa ja Puola suunnittelivat vielä 
yhteistä sotaretkeä Neuvostoliittoa 
vastaan. Romania ilmoitti olevansa 
Puolan kanssa liitossa, jos Keski-Eu-
roopassa syntyy aseellinen selkkaus. 
Japanin asenne muuttui yhä uhkaa-
vammaksi. Göring ilmoitti Englan-
nille 26.9.1938, että Saksan ja Neu-
vostoliiton välisen sodan syttyessä 
Japani hyökkää Neuvostoliittoon. 
Tokiosta Neuvostoliiton lähetystö 
ilmoitti Japanin lehdistön käyvän vi-
hamielistä kampanjaa Neuvostoliit-
toa vastaan ja olevan täysin Hitle rin 
kannalla. 

Neuvostoliitto ei horjunut si-
toumuksistaan, vaan valmistau-
tui ajoissa mahdolliseen sotatoi-
meen Tšekkoslovakian puolusta-
miseksi. Puna-armeijan pääsota-
neuvosto muutti jo 26.6.1938 Valko-
Venäjän ja Kiovan sotilaspiirit eri-
koissotilaspiireiksi, joissa aloitettiin 
kuuden armeijaryhmän muodosta-
minen. Kriisin kärjistyttyä 21.9.1938 
määrättiin Vinnitsan ryhmä taistelu-
valmiiksi ja siirrettiin rajan läheisyy-
teen. Taisteluvalmiiksi saatettiin yk-
si PsAK, 30 jv-div, 10 RVD, kolme ErP-
sPr, 12 LentoPr ym. Tšekkoslovakiaan 
lähettämistä varten oli valmii-
na mm. 246 pommikonetta ja 302 
hävittäjää. Nämä tiedot reaaliaikai-
sista neuvostojoukkojen keskittämi-
sistä toimitettiin 25.9.1938 Ranskan 
yleisesikunnan päällikölle Game-
lille. Tilanteen kiristyessä syyskuun 
viimeisinä päivinä taisteluvalmiutta 
lisättiin. Liikekannallepanoon lisät-
tiin useita sotilaspiirejä ja asevoi-

miin kutsuttiin n. 330 000 henkilöä. 

Hitler piti länsimaita pilk-
kanaan

Hitler ja Chamberlain tapasivat uu-
delleen 22.9. Godesbergissä. Cham-
berlain kertoi saaneensa nyt Englan-
nin, Ranskan ja Tšekkoslovakian hal-
lituksilta suostumuksen sudeettia-
lueen luovuttamiseksi Saksalle. Hit-
ler kuitenkin vastasi pilkallisesti: 
”Olen pahoillani, mutta se ei enää 
riitä”. Hitler esitti vaatimuksen, et-
tä alue on luovutettava heti 26.-
28.9.1938. Samalla hän esitti, että 
eräitä Tšekkien alueita on luovutet-
tava Puolalle ja Unkarille sekä uh-
kaili sodalla, ellei näitä vaatimuksia 
täytetä. Tästä Godesbergin neuvot-
telusta käytiin Englannin hallituk-
sessa kolme pitkää istuntoa. Pää-
tettiin lähettää Berchtesgadenin ja 
Godesbergin neuvotteluihin osallis-
tunut Horace Wilson viemään Hit-
lerille viestiä. Siinä esitettiin kon-
kreettisia toimia, miten sudeetti-
alueen luovuttaminen Saksalle ta-
pahtuisi, sekä pyydettiin painosta-
maan Tšekkoslovakiaa rauhanomai-
sin keinoin. Wilson ja mukana ollut 
Englannin Berliinin lähettiläs Ne-
vile Henderson vakuuttivat Hitle-
rille Englannin hallituksen kykene-
vän painostamaan Tšekkoslovakian 
hallitusta siten, että sudeettialueen 
luovutus tapahtuisi ilman vähäisin-
täkään viivytystä. Wilsonin luettua 
Chamberlainin kirjeen Hitler totesi: 
”Englantilaisten vetoomukset ei lii-
kuta minua. Tuo vanha haiseva koi-
ra on nähtävästi tullut hulluksi, jos 
luulee voivansa vaikuttaa minuun 
tällä tavoin”.

Sotaa valmisteltiin Mün-
chenin lehmäkaupoilla 

Kriisin selvittämiseksi alettiin järjes-
tellä kansainvälistä tapaamista. Bul-
lit teki aloitteen Ranskan, Englan-
nin, USA:n, Saksan,  Italian ja Puo-
lan edustajien konferenssista. Hän 
piti oleellisena Puolan osallistumis-
ta ja sitä, että Neuvostoliitto suljet-
tiin konferenssista pois. USA:n, Eng-
lannin ja Saksan edustajien yhtey-
denpidon tuloksena päätettiin jär-
jestää 29.-30.9.1938 Münchenissä 
Englannin, Ranskan, Saksan ja Ita-
lian asiaa käsittelevä konferenssi. 
Tšekkoslovakiaa ja Neuvostoliittoa 
ei tapaamiseen kelpuutettu mu-
kaan. Konferenssissa Hitlerin tavoit-
teet esitti muodollisesti Mussoliini. 
Englannin ja Ranskan pääministe-
rit Chamberlain ja Daladier ylistivät 
kilvan näitä ehdotuksia. Hitler kers-
kui myöhemmin, että ”Münchenis-
sä Tšekkoslovakia tuotiin hänelle 
tarjottimella sen ystävien toimesta”. 
Neuvottelusalin aulassa Tšekeille il-
moitettiin vain neuvottelujen tulok-
set, eli näytettiin Tšekkoslovakian 
kartta, johon oli punaisella musteel-
la piirretty valtion uudet rajat. Pape-
rin nähtyään Tšekkoslovakian edus-
tajat totesivat: ”Se on pöyristyttä-
vää! Tämä on säälimätöntä ja rikolli-
sen tyhmää!”. Sopimuksen seurauk-
sena Tšekkoslovakia menetti 20 pro-
senttia pinta-alastaan. Menetetyllä 
alueella sijaitsi yli puolet maan ki-
vihiili- ja 80 % ruskohiili varoista se-

kä 70  % sementti-, rauta- ja teräs-
teollisuudesta sekä 70  % sähkön-
tuotannosta ja puolet metsävarois-
ta. Maa menetti lähes kaikki maan-
puolustukseen rakennetut linnoite-
tut rajansa ja tuli näin puolustusky-
vyttömäksi.

Ennen Münchenistä lähtöään 
Chamberlain halusi keskustel-
la kahdestaan Hitlerin kanssa. 
Tähän Hitler suostui. Chamberlain 
toivoi, ettei Tšekkoslovakia hylkäisi 
nyt tehtyä päätöstä ja ilmaisi, ettei 
Hitlerin tarvitse enää pelätä, että 
Tšekkoslovakiaa tullaan käyttämään 
Venäjän agression sillanpäänä. Hän 
korosti, että Englanti ei tule ajamaan 
Saksan taloudellisen ja sotilaallisen 
saartamisen politiikkaa Kaakkois-
Euroopassa. 

Tavoite oli ohjata Saksa 
hyökkäämään itään

Münchenin sopimus muutti ratkai-
sevasti Euroopan tilanteen. Itäval-
lan sekä Tšekkoslovakian osittainen 
kaappaaminen oli hitleriläisten en-
simmäinen vaihe suunnitelmissa 
koko Euroopan valtaamiseen. Eng-
lannin ja Ranskan Versailles’n rau-
han jälkeinen hegemonia mitätöi-
tiin. Ribbentrop lausui Münchenin 
jälkeen, että Chamberlain allekir-
joitti tänään brittiläisen imperiumin 
kuolemantuomion. Tälle länsivalto-
jen politiikalle, joka saavutti tähän-

astisen huippunsa Münchenissä, oli 
vain yksi selitys. Sen avulla haluttiin 
ohjata Saksan hyökkäys Neuvos-
toliittoon, ja siksi Hitlerille annet-
tiin vapaat kädet itäisen- ja kaak-
koisen Euroopan suuntaan. Monen 
muun ohella tämän mainitsi mm. 
historioit sija Wheeler-Bennet: ”Mün-
chenin kaudella Englannin hallitse-
vien piirien keskuudessa oli salainen 
haave ohjata Saksan hyökkäys itään, 
jolloin vastapuolet kuluttaisivat voi-
mansa Venäjän aroilla.” Lähihistoria 
on osoittanut, miten paljon tällaisil-
la toiveilla oli katetta.

Toim. Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:
Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962
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Raaka Ranska

Ranskan vallankumouksessa 1789 
naiset olivat mukana vahvasti.  He 
aloittivat vallankumouksen, mutta: 
vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus.  Pa-
rempi olisi vapaus, rakkaus, tasa-ar-
voisuus tai vapaus, kansalaisuus, ta-
sa-arvoisuus.  Naiset syrjäytettiin ja 
heitä kiellettiin osallistumasta poli-
tiikkaan.  Ranskalainen näytelmäkir-
jailija, journalisti ja feministi Olym-
pe de Gouges (1748–1793) julkaisi 
1791 Naiskansalaisen oikeuksien ju-
listuksen.  Hänet mestattiin 1793 gil-
jotiinilla kirjoitustensa vuoksi.  Parii-
sin kommuuni antoi naisille äänioi-
keuden 1871, mutta päätös kumot-
tiin kommuunin kaatuessa.  Naiset 
saivat 1945 äänioikeuden.

Algerian valloitus

Hypätään Napoleonin sotien yli.  
Ranska valloitti 1830 merirosvojen 
kotisataman Algerin ja miehitti osia 
Algeriasta.  Ranskalaisupseeri kirjoit-
ti: ”Kansa on uudistettava.  Loput pi-
tää tappaa.  Olemme tehneet sellais-
ta tuhoa, että he janoavat muuten 
kostoa.  Jumala punnitsee ruumiit, 
jotka jätämme jälkeemme.  Kansa 
kapinoi, koska ei odota meiltä muu-
ta kuin hirmutekoja. Tuhoamme hei-
dät vailla selkeää päämäärää.”

Taidemaalari Eugène De-
lacroix kirjoitti: ”Saamme vielä 
maksaa julmista teloituksista, joita 
viaton marmori ja kuohuvat suihku-
lähteet todistavat.  Eurooppalaiset 
ovat ottaneet tehtäväkseen tuho-
ta Algerin.  Barbaarisella rohkeudel-
la olemme häpäisseet maurien hau-
tausmaat.  Jopa vastahaudattuja on 
kaivettu ylös, ja haudat tuhottu.”

Runoilija Charles Baudelai-
re kirjoitti: ”Vihaan rummunpä-
ristyksen innoittamaa taidetta, ka-
vionkapseella valeltuja kankaita, 
laukauk sista luotuja tauluja.”

Algerian sota

Kansallinen vapautusrintama FLN 
ja Kansallinen vapautusarmeija ALN 
aloittivat sodan ranskalaisia vas-
taan vuonna 1954.  Algerian sota oli 
Ranskassa ongelmallinen, koska Al-
geriassa asui runsaasti ranskalaisia.  
Sota oli siirtomaasodista verisimpiä 

ja yksi verinen luku lisää Ranskan 
historiaan.  Ranska käytti helikopte-
reita maataistelujoukkojen kuljetuk-
seen, kuten jenkit myöhemmin Viet-
namissa.

Ranskan voima ei riittänyt 
voittamiseen, kuten ei Indokiinas-
sa 1954 eikä Suezin kriisissä 1956.  
Ranskan turvallisuusviranomaisten 
ja armeijan raakuudet järjestelmäl-
lisine kidutuksineen ja joukkomurhi-
neen herättivät tyrmistystä.  Ranska-
laiset sotilaat kaappasivat 1958 val-
lan ja upseerit 1961.  Ranskan salai-

nen armeijakunta OAS (1961-1963) 
teki terrori-iskuja sekä Algeriassa et-
tä Charles de Gaullen hallintoa vas-
taan Ranskassa.  Rauhansopimus 
saatiin aikaan 1962, ja se johti maan 
täyteen poliittiseen itsenäisyyteen.

Sorron yöstä

Frantz Fanonin (1925-1961) teos 
”Sorron yöstä” ilmestyi 1961.  Fanon 
toimi psykiatrina Pariisissa ja sodan 
aikana siirtyi lääkäriksi Algeriaan.  
Siellä hän osallistui Kansallisen va-
pautusrintaman FLN toimintaan.  
Teos on vaikuttanut antikolonialis-
min ja vapautusliikkeiden kehityk-
seen.  Fanonin arvio USA:sta: ”Kaksi 
vuosisataa sitten muuan Euroopan 
entinen siirtomaa sai päähänsä kiriä 
Euroopan tasalle.  Se onnistui siinä 
niin hyvin, että Amerikan Yhdysval-
lat on nykyään hirviö, jossa Euroo-
pan vammat, sairaudet ja epäinhi-
millisyys ovat paisuneet kammotta-
viin mittoihin.”

Teoksella on ollut suuri vaiku-
tus moniin tunnettuihin vapaus-
taistelijoihin kuten Iranin Ali Sha-
riatiin, Etelä-Afrikan Steve Bikoon 
ja Ernesto Che Guevaraan.  Näistä 
mainituista Che Guevara on ollut 
vaikuttunut Fanonin teorioista vä-
kivallasta, kaksi muuta ovat kiinnos-

tuneet uudesta ihmisestä ja mustas-
ta identiteetistä.  Fanonin vaikutusta 
voidaan nähdä myös palestiinalais-
ten, tamilien, irlantilaisten ja Mus-
tien Panttereiden vapautusliikkeis-
sä kuin myös monissa muissa itse-
määräämiseen tähtäävissä organi-
saatioissa.

Taistelu Algeriasta

Ohjaaja Gillo Pontecorvon (1919-
2006) elokuvan La Battaglia di Al-
geri (1965) nimi pitäisi suomentaa 
Taistelu Algerista, joka on Algerian 
pääkaupunki.  Elokuva pysyi kiellet-
tynä Ranskassa vuoteen 1971, mut-
ta pysyi diktatuurimaissa sensuroi-
tuna.  Pontecorvon teos on ”doku-
mentaarinen” (kaikki on lavastettua) 
rekonstruktio vuosilta 1954–1962 al-
gerilaisten vapaussodasta.

Elokuvassa päätehtävissä 
ovat Algerin arabit ja heitä vas-
tassa ensin ranskalaiset poliisit, sit-
ten laskuvarjojääkärit, Indokiinan 
veteraanit, joille vuoden 1957 alus-
sa annettiin valtuudet kansannou-
sun tukahduttamiseen.  Vapautus-
rintaman ja vastapuolen väkivaltaa 
ei kaunistella.  Ranskalaiset kidutta-
vat kuulusteluissa.  Vapautusrinta-

ANL:n sotilaita Souk Ahrais’n taistelussa 1958. Souk Ahrais on hyvin 
merkittävä vanha kulttuurikaupunki Pohjois-Algeriassa. Myös siellä 
kuten koko Algerian alueella käytiin Algerian itsenäisyyssodan (1954-
1962) aikana ankaria taisteluja. 

Toisen maailmansodan yksi perussyy oli kapitalistien tarve pistää 
siirtomaat ja talousresurssit uudelleen jakoon. Kävikin toisin. Ja-
panin tappio ja siirtomaavaltojen aseman heikentyminen aloitti-
vat siirtomaajärjestelmän luhistumisen. Sitä yritti mm. USA torjua 
pommittamalla Japania atomiaseella. Siirtomaaisäntä Ranska osoit-
ti heikkou tensa joutumalla Saksan miehittämäksi, josta vapautui ai-
noastaan liittoutuneiden tuella. Ranska menetti siirtomaansa Indo-
kiinassa hävittyään sodan näiden maiden itsenäisyysliikkeille. Täs-
täkin rohkaistuneena muodostui Algeriaan kansallinen vapautusrin-
tama FLM ja sille sotilaallinen siipi ALN. Vuosina 1954-1962 Algerias-
sa käytiin yhtä verisintä sisällissotaa, joka päättyi Evianin rauhanso-
pimukseen ja Algerian itsenäistymiseen. 

Kadun nimi muistuttaa 
19.3.1962 tulitauosta 

Algeriassa. 
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Ranska kuritti siirtomaitaan, antoi Hitlerille Tšekkoslovakian



Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 6)
Ensi vuonna tulee 80 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopi-
muksen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden ta-
voitteena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hit-
lerin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosi-
na 1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen kollektiivisen liiton toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n sekä eräiden  muiden maiden hal-
litukset olivat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julki-
sessa propagandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto leima-
taan Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman uudel-
leenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvostoliitto, jolla 
ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa 
sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 
tässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17 sekä 1-2/18. Täs-
sä osassa (6) käsittelemme tilanteen kiristymistä Euroopassa ja Aasiassa sekä Neuvostoliiton ponnistelu-
ja Hitlerin vastaisen kolmiliiton muodostamiseksi ja sen kohtaamia vaikeuksia.

Englanti ja Ranska kuvitte-
levat olevansa turvassa

Englannissa uskottiin nyt Münche-
nin lehmäkaupan sekä Englannin ja 
Saksan hyökkäämättömyysjulistuk-
sen jälkeen Saksan agression suun-
tautuvan itään. Ranskassa alettiin 
myös uskoa maan olevan turvas-
sa Hitlerin kanssa 6.12.1938 allekir-
joitetun hyökkäämättömyysjulis-
tuksen jälkeen. Englanti ja Ranska 
tavoittelivat Eurooppaa, jossa nel-
jä vahvaa valtiota yhdessä määräi-
si maanosan kehityksen. Tässä vai-
heessa ei vielä yleisesti tiedetty, et-
tä kolme viikkoa Münchenin lehmä-
kauppojen jälkeen Hitler antoi oh-
jeet koko Tšekkoslovakian miehityk-
sestä. Samanaikaisesti suunniteltiin 
Saksan johtaman Suur-Ukrainan pe-
rustamista.

Puola yrittää hyötyä tilan-
teesta

Itävallan valloituksen yhteydessä 
Puola tuki Hitleriä. Palkkiona täs-
tä se havitteli itselleen Liettuaa. Tä-
män esti silloin Neuvostoliiton jyrk-
kä ilmoitus, että Neuvostoliitto ei voi 
jäädä sivustakatsojaksi, jos Liettuaan 
hyökätään. Münchenin lehmäkau-
pan yhteydessä Puola esitti myös 
uhkavaatimuksen Tšekkoslovakialle 
Tesinin alueen luovutuksesta. Puo-
lan 30.9.1938 tekemään tieduste-
luun auttaako Saksa Puolaa, jos maa 
joutuu selkkaukseen Neuvostoliiton 
kanssa, vastasi Saksa hyvin myöntei-
sesti. Heti tämän jälkeen esitti Rib-
bentrop 24.10.1938 Puolan ja Sak-
san ongelmien yhteisratkaisua. Esi-
tyksen mukaan (1) Danzig yhdistet-
täisiin Saksaan, (2) Saksan ulkopuo-
lella kulkeva autotie ja rautatie ra-
kennettaisiin Puolalle kuuluvan Po-
morzen kautta, (3) Saksan ja Puolan 
hyökkäämättömyyssopimusta jat-
ketaan 25 vuotta, (4) Maat toimivat 
yhdessä juutalaisten karkottamisek-

si ja ajavat yhteistä politiikkaa Neu-
vostoliiton suhteen Antikomintern-
sopimuksen pohjalta. Kuitenkin jo-
pa Puolan porvarien ja tilanherro-
jen taantumushallitus ymmärsi esi-
tyksen olevan testi, joka osoittaa, 
missä määrin Puola on myöntyväi-
nen politiikkaan, joka johtaa maan 
antautumiseen Saksalle. Neuvotte-
lut päättyivät tuloksetta.

Keväällä 1939 maaliskuun 
alussa hitleriläiset tekivät päätök-
sen koko Tšekkoslovakian miehit-
tämisestä, jonka jälkeen Saksan kä-
sissä olisivat Unkari, Romania ja Ju-
goslavia. Puolan suhteen Hitlerin 
suun nitelmat muuttuivat. Kun aiem-
min oli ollut tarkoitus ottaa Puola 
mukaan Neuvostoliiton vastaiseen 
sotaan, niin nyt suunniteltiin Puo-
lan jakoa t. valtausta. Saksan jou-
kot valtasivat koko Tšekkoslovakian 
15.-16.3.1939. Münchenin sopimuk-
sen mukaisesti Englanti ja Rans-
ka olivat sitoutuneet takaamaan 
Tšekkoslovakian uudet rajat. Tässä 
tilanteessa ne eivät tehneet yhtään 
mitään Tšekkoslovakian auttamisek-
si.

Neuvostoliiton asema vai-
kea Münchenin jälkeen

Münchenin sopimuksen seurauk-
sena Neuvostoliiton asema muut-
tui vaikeaksi. Se oli täysin eristetty. 
Ranskan ja Tšekkoslovakian kans-
sa tehdyt sopimukset oli mitätöity. 
Neuvostoliiton politiikalle merkittä-
vän Kansainliiton toiminta kävi ole-
mattomaksi. Neuvostoliiton ulko-
politiikan pääkohdat esiteltiin sil-
loin NKP:n keskuskomitean toimin-
taselostuksessa puolueen 18. edus-
tajakokoukselle 10.3.1939. Siinä va-
roitettiin länsivaltoja, että heidän 
vaarallinen pelinsä saattaa koitua 
heidän omaksi poliittiseksi tappiok-
seen. Toimintaselostuksessa paino-
tettiin Neuvostoliiton kannattavan 

rauhanomaisia ja läheisiä ystävyys-
suhteita kaikkiin maihin, jotka vas-
tavuoroisesti noudattavat samanlai-
sia suhteita Neuvostoliittoon, eivät-
kä loukkaa maan etuja tai alueellis-
ta koskemattomuutta. 

18.3.1939 Neuvostoliitto 
lähetti Saksalle jyrkkäsanaisen 
nootin, jossa todettiin Saksan toi-
mien olevan väkivaltaisia ja agressii-
visia. Siinä neuvostohallitus ilmoitti, 
ettei voi hyväksyä Tšekkoslovakian 
liittämistä Saksan valtakun taan. 
Pian Münchenin jälkeen Rans-
ka ja Englanti saivat huomata, että 
Saksa ei tavoitellut pelkästään Neu-
vostoliiton eristämistä vaan yhtä 
suu ressa määrin Ranskan ja Englan-
nin aseman horjuttamista Euroopan 
kysymysten ratkaisemisessa. Vuo-
den 1939 keväällä kävi selväksi että 
Hitler ei aikonut ollenkaan hyökätä 
itään vaan ensi kädessä länteen. 
Chamberlainin ja Daladier’n politiik-
ka, jota he Münchenissä toteuttivat, 
kärsi täydellisen vararikon.

Englanti ja Ranska näke-
vät tulleensa petetyiksi

Kevääseen 1939 tullessa Natsien 
Saksa vahvisti asemiaan Euroopassa 
nopeaan tahtiin. Hitler ei enää edes 
peitellyt sitä, että ei aio ollenkaan 
ottaa huomioon Ranskan ja Englan-
nin näkemyksiä Euroopan asioista 
päätettäessä. Siinä vaiheessa hitleri-
läiset olivat jo ottaneet seuraavaksi 
uhrikseen Puolan. 7.4.1939 Mussolii-
nin Italia valloitti nopealla iskulla Al-
banian. Ranska ja Englanti hätään-
tyivät, koska 15.3.1938 Saksa miehit-
ti Münchenin sopimuksesta piittaa-
matta Tšekkoslovakian kokonaan ja 
22.3.1938 Liettuan Klaipedan. Sak-
sa oli kolmen viikon kuluessa teh-
nyt kolme agressiota. Ranska ja Eng-
lanti tiesivät nyt tulleensa petetyik-
si, mutta pyrkivät edelleen sopimuk-
seen Hitlerin kanssa. Pelotellakseen 
Hitleriä ne antoivat jonkinlaiset tur-
vallisuustakuut Saksan uhkaamil-
le Euroopan pikkuvaltioille. Englan-
nin ja Puolan yhteinen tiedonan-
to annettiin 6.4.1938 keskinäises-
tä avunannosta. Ei kuitenkaan ollut 
selvää, mitä se käytännössä merkit-
si. Ranskan hallitus vahvisti olevansa 
valmis täyttämään Ranskan ja Puo-
lan liittolaissopimuksesta johtuvat 
velvoitteensa ja antamaan Puolalle 
apua, jos sen kimppuun hyökätään. 
13.4.1938 Englanti myönsi Roma-
nialle ja Kreikalle yksipuoliset turval-
lisuustakuut. Samana päivänä Rans-
ka antoi samanlaisen julkilausuman 
yksipuolisista turvallisuustakuista 
Kreikalle ja Romanialle.

Neuvostoliitto tekee uu-
den esityksen

Vasta näiden em. tapahtumien jäl-
keen Englannin hallitus esitti neu-
vostohallitukselle, että se antai-
si Puolalle ja Romanialle samanlai-
set yksipuoliset turvallisuustakuut, 
kuin Englanti ja Ranska olivat myön-
täneet Puolalle, Kreikalle ja Romani-

alle. Tämä esitys pakotti neuvosto-
hallituksen miettimään jälleen ky-
symystä, millä toimenpiteillä voi-
daan ehkäistä fasistien uudet ag-
ressiot. Oli aivan selvää, että toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi oli 
luotava sellainen voimaryhmitty-
mä, jota vastaan Hitler ja Mussolii-
ni eivät lähtisi koettelemaan voimi-
aan. Englannin Neuvostoliitolle nyt 
tekemä esitys ei ollenkaan vastan-
nut tällaisia vaatimuksia, eikä luo-
nut minkäänlaista yhteenliittymää 
hyökkäyssodan estämiseksi. Se ei 
myöskään edellyttänyt minkäänlai-
sia sotilaallisia konventioita, joissa 
sovittaisiin, miten hyökkäyksen sat-
tuessa osapuolet antavat toisilleen 
ja hyök käyksen uhrille sotilaallista 
apua. Kaikilla argumenteilla arvioi-
tuna Englannin ehdotus oli hyödy-
tön tilanteessa, jossa yhdessä jou-
dutaan torjumaan hyökkääjää. Neu-
vostoliitto oli pakotettu hylkäämään 
Englannin tekemän esityksen.

Neuvostohallitus suhtautui 
kuitenkin Euroopassa syntynee-
seen vaaralliseen tilanteeseen 
hyvin vakavasti. Vaikka Espanjan, 
Itävallan, Tšekkoslovakian, Albanian, 
Klaipedan ym. kohtalo oli osoittanut 
Ranskan ja Englannin kyvyn reagoi-
da Saksan agressioon täysin olemat-
tomaksi, niin silloisessa kireässä ti-
lanteessa Englannin, Ranskan ja 
Neuvostoliiton liitto oli ainoa kei-
no lyödä hyökkääjä ja ehkäistä so-
ta Euroopassa. Siksi Neuvostoliit-
to vastauksena Englannin ehdotuk-
seen valmisteli ja esitti 17.4.1939 
vielä yhden esityksen Englannille 
ja Ranskalle Saksan vastaisen Liiton 
muodostamiseksi. Sen mukaisesti 
(1) Ranska, Englanti ja Neuvostoli-
itto sitoutuvat Saksan agression ta-
pahtuessa antamaan toisilleen so-
tilaallista apua, (2) Sitoutuvat an-
tamaan kaikkea- myös sotilaallis-
ta apua kaikille Itämeren ja Mustan 
Meren välillä sijaitseville Neuvosto-
liittoon rajoittuville maille näiden 
joutuessa agression kohteiksi ja (3) 
sitoutuvat em. tilanteissa hyvin no-
peasti neuvottelemaan keskenään 
sotilaallisen avun määrästä ja muo-
doista. Kokonaisuudessaan SNTL:n 
ehdotukset sisälsivät tarkan suun-
nitelman tehokkaan Euroopan tur-
vallisuusjärjestelmän luomiseksi. 

Paine hyväksyä Neuvosto-
liiton esitys kasvoi  

Englannin ulkopoliittinen komitea 
käsitteli Neuvostoliiton esitystä. Ko-
miteassa todettiin, että ”poliittiset 
painotukset ehdotusta vastaan pai-
navat sotilaallista etua enemmän” ja 

että komitean jäsenet eivät ole tai-
puvaisia hyväksymään Neuvostolii-
ton esitystä. Lopullisesti 26.4. Eng-
lannin hallitus totesi Neuvostolii-
ton ehdotukset mahdottomiksi hy-
väksyä.

Kansainvälinen tilanne 
kuitenkin huononi nopeaa tahtia. 
Hitler irtisanoi 28.4.1939 Puolan ja 
Saksan 1934 allekirjoittaman hyök-
käämättömyysjulistuksen sekä 1935 
Englannin kanssa allekirjoitetun 
merisopimuksen. Neuvostoliiton 
esitys otettiin uudelleen esille Eng-
lannin ulkopoliittisessa komiteas-
sa 16.5.1939. Esikuntien päälliköt 
esit tivät silloin muistion, jossa mm. 
todettiin: ”Mikäli sopimusta Neu-
vostoliiton kanssa ei solmita, tulee 
sillä olemaan vakavat sotilaalliset 
seuraukset.” Katsottiin, että silloin 
tilanne ajaa Neuvostoliittoa kom-
promissiin Saksan kanssa. Esikun-
tien päälliköt kannattivat avunan-
tosopimusta Neuvostoliiton kans-
sa. Puolustuskomitean kanta säilyi 
kuitenkin kielteisenä. Sitä perustel-
tiin myös sillä, että sopimus Neu-
vostoliiton ja Ranskan kanssa kol-
miliitosta estäisi sovittelupolitiikan 
Saksan kanssa. 

Kansainvälinen tilanne 
kiristyy edelleen

Englannin alahuoneessa syntyi 
19.5.1939 ankara riita ja keskus-
telu. Monet edustajat mm. Chur-
chill arvosteli ankarasti Chamberlai-
nin politiikkaa. Hän korosti, että il-
man Neuvostoliittoa tehokas itärin-
tama on mahdoton ja silloin Eng-
lannin etujen puolustaminen län-
nessä on mahdotonta. Hän muis-
tutti, että ”Chamberlain hylkäsi 
Tšekkoslovakian sekä sen sotilaalli-
sen potentiaalin ja velvoitti Englan-
nin puolustamaan Puolaa ja Roma-
niaa perehtymättä sopimuksen tek-
niseen puoleen. Jos nyt vielä hylä-
tään Venäjän apu, niin tilanne ajaa 
Englannin sodista pahimpaan.” Eng-
lannissa huolestuttiin huhuista, joi-
den mukaan saksalainen kauppa-
valtuuskunta oli lähdössä Mosko-
vaan. Syvästi huolestuttiin, kun Sak-
sa ja Italia 22.5.1939 solmivat liit-
tosopimuksen t. ”Terässopimuk-
sen”. 23.5.1939 Hitler antoi Wehr-
machtin johdolle tehtäväksi sodan 
tehokkaan valmistelun. Mussoliini 
puolestaan alkoi valmistella Tuni-
sian ja Algerian kaappaamista Rans-
kalta. Kaiken tämän johdosta Eng-
lanti alkoi taipua ehdotukseen hy-
väksyä Ranskan, Englannin ja Neu-
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Tilanne kiristyi Euroopassa. Samaan aikaan Japanilaisten 6. A tunkeu-
tui Halhin -Gol-joella Mongolian alueelle. Neuvostoliitolla oli 1936 sol-
mittu avunantosopimus Mongolian kanssa. Kesä-elokuussa 1939 neu-
vottelujen Saksan vastaisen kolmiliiton rakentamisesta ollessa kiivaim-
millaan, Neuvostoliitto siirsi syrjäiselle alueelle kuorma-ja säiliöautoil-
la tarvittavan kaluston. Kesä-heinäkuun aikana käytiin raja- ja ilmatais-
teluja. Mongolialaisten ja Neuvostoliittolaisten yleishyökkäys Japanin 
6.A:n joukkoja vastaan alkoi 20.8.1939. Japanin 6.A lyötiin lopullisesti 
30.8.1939. Yritys muodostaa Hitlerin tueksi itäinen rintama torjuttiin. 
Kuvassa Zukov keskustelee joukkojen kanssa Halhin Golin rintamalla.

Münchenin sopimuksen jälkeen Chamberlain esitteli Lontoossa Hitlerin 
allekirjoittamaa asiakirjaa. Sen piti varmistaa rauha meidän aikanam-
me. Maaliskuussa 1939 Hitleriläiset ylittävät Tšekkoslovakian rajan ja 
etenivät taistelutta Prahaan.



Viime aikoina ovat miljoonat ihmiset 
Yhdysvalloissa tulleet ennen näke-
mättömällä tavalla poliittisesti aktii-
visiksi.  Heitä ajaa tähän sekä viha et-
tä pelko Trumpia kohtaan.  Puoliksi 
leikillään he kutsuvat itseään nimel-
lä ”Resistance” (vastarinta, vastus-
tus), vaikka suurin osa heidän toi-
minnastaan rajoittuu republikaa-
nien korvaamiseen demokraateilla 
varsinkin Yhdysvaltojen kongressis-
sa, jonka he toivovat erottavan pre-
sidentin.  Virasta erottaminen on 
epätodennäköistä.  Se on myös riit-
tämätöntä, jos tavoitteena on estää 
pomojen ja pankkiirien hyökkäykset 
kaikkia työläisiä vastaan.

Yläkoulu- ja lukioikäisten 
opiskelijoiden johtamana yli mil-
joona ihmistä vastusti aseväkival-
taa mielenosoituksessa 24. maa-
liskuuta.  Satojatuhansia nuoria liit-
tyi heidän elämänsä ensimmäiseen 
katumielen osoitukseen.  He kohdis-
tivat mielenosoituksensa poliittisen 
eliitin kaikkein taantumuksellisim-
pia tahoja, erityisesti Trumpin hal-
lintoa ja Kansallista kivääriyhdistys-
tä (NRA) vastaan.

Hallitseva luokka tukee 
imperialistista politiikkaa

Jotkut niistä, jotka osallistuvat ”Re-
sistanceen”, taistelevat myös Trum-
pin rasismia, naisvihaa, maahan-
muuttajavastaista politiikkaa ja vii-
me aikoina koko työväenluokkaan 
kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.  
”Resistance” toteuttaa myös demo-
kraattisesta puolueesta riippumat-
tomia toimia, esimerkiksi hallituk-
sen karkotusuhan alla olevien maa-
hanmuuttajien oikeuksien puolus-
tamista.  Se ja erityisesti vammais-
järjestöt toimivat suoraan Obama-
caren eli kohtuuhintaisen hoidon 
lain puolustamiseksi, sekä auttoivat 
estämään kongressia toteuttamas-
ta muita vakavia leikkauksia tervey-
denhuoltoon.

Se mitä tämä laaja ryhmä ei 
ole onnistunut tekemään, on Yh-
dysvaltain aggressiivisen ulko-
politiikan vastustaminen.  Tämä 
johtuu siitä, että Yhdysvaltojen ko-
ko hallitseva luokka tukee Washing-
tonin imperialistisia seikkailuja.  De-
mokraattinen puolue on yhtä pro-
imperialistinen kuin republikaa-
nit.  Demokraatit väittävät vain, että 
heidän väliintulonsa ovat ”humani-
taarisia”.

Toinen este on se, että joitain 
näistä voimista ohjataan niiden 
toimesta, jotka keskittyvät käyt-
tämään väitettyä Venäjän väliintu-
loa USA:n vaaleihin oikeudelliseksi 
aseeksi Trumpia vastaan.  Luokkatie-
toisia työntekijöitä ei tule houkutel-
la taantumuksellisen FBI:n isänmaal-
liseen palvontaan toivoen voivansa 
vaikuttaa Trumpia vastaan.  Venäjän 
demonisointi on ensimmäinen askel 
sodan tiellä.  Työläiset tarvitsevat 
massiivisen liikkeen, joka kumoaa 

Trumpin koko oikeis-
tolaisen asialistan ja 
haastaa poliisin ICE:n 

(maahanmuuttopo liisi) ja FBI:n, jot-
ka ovat ihmisten sortajia.  Työläiset 
ja köyhät ihmiset eivät hyödy, jos 
he pysyvät passiivisina, vaikka yksi 
hallitsevan luokan sektori kumoai-
si toisen.

Antikapitalistisilla voimilla 
uusia mahdollisuuksia

Trumpin avoimessa rasismin, sovi-
nismin ja naisvihan osoittamisessa 
on se huono puoli, että hän avaa ti-
laa valkoiselle ylivallalle ja fasistisil-
le aineksille puhua ja koota joukko-
jaan.  Esimerkiksi Virginian Charlot-
tesvillessä elokuun 12. päivän vii-
konloppuna 2017 fasistit jopa tap-
poivat autossa olleen naisen mie-
lenosoitusten aikana; mielenosoi-
tusten, jotka olivat sekä maahan-
muuttajavastaisia   että antisemitis-
tisiä ja joissa puolustettiin Konfede-
raatiota, mikä tarkoittaa orjuuden 
puolustamista.

Vastatakseen tähän vaka-
vaan haasteeseen Trumpin vastais-
ten nuorten radikaalein siipi on al-
kanut taistella näitä fasisteja vastaan 
kaduilla.  Alkaen valkoisen ylivallan 
vastustuksesta tuhansista on tullut 
anti-kapitalisteja, ja jotkut ovat jo-
pa suosiollisia sosialismille ja kom-
munismille.  He ovat alkaneet lukea 
Marxia ja Leniniä sekä etsiä vallan-
kumouksellista vastausta.

Suurimman osan 26 vuo-
den ajasta Neuvostoliiton ha-
joamisen jälkeen useimmat jäljel-
lä olevat kommunistisesti orientoi-
tuneet ryhmät ovat tuskin lainkaan 
pystyneet rekrytoimaan uusia nuo-
ria tovereita.  Nyt lähes kaikki Ber-
nie Sandersista vasemmalla olevat 
poliittiset liikkeet ovat kokeneet 
kasvua.  Esimerkiksi Workers World 
-puolue on kaksinkertaistunut kah-
den viime vuoden aikana.  Useim-
mat uudet jäsenet ovat olleet aktii-
visia Black Lives Matter -liikkeessä, 
antifasistisessa liikkeessä ja kaikes-
sa Trumpin vastaisessa taistelussa. 

Antikapitalistisella vasemmis-
tolla on ollut joitain mahdollisuuk-
sia tehdä aloitteita, jotka vaikuttavat 
edellä kuvailtuun laajempaan Trum-
pin vastaiseen liikkeeseen.  Esimer-
kiksi kahden päivän kuluttua fasis-
tisesta murhasta Charlottesvillessä 
Workers World -puolueen Durhamin 
(Pohjois-Carolina) osaston nuoret jä-
senet ryhtyivät suoraan toimintaan, 
joka käänsi mielialan epätoivosta 
uhmakkuuteen.

Nuori afroamerikkalainen 
nainen Takiyah Thompson nou-
si tikkaiden päälle ja ripusti köyden 
Konfederaation virkamiehen pat-

saan ympärille.  Sitten muut nuoret 
vetivät patsaan kumoon.  Rasistit oli-
vat pystyttäneet satoja näitä orjuut-
ta puolustavia, massatuotettuja pat-
saita noin 100 vuotta sitten pelotel-
lakseen afroamerikkalaista väestöä. 
Nuoret osoittivat, että vain otta-
malla taistelun oikeudenmukaisuu-
desta omiin käsiinsä luottamatta 
valtion valtaelimiin, voidaan saa-
vuttaa edistystä.  Durhamin jälkeen 
kymmenet kaupunginhallitukset 
päättivät poistaa Konfederaatiopat-
saat välttääkseen uudet iskut niitä 
vastaan.  Patsasiskun tekijöitä uhat-
tiin ensin vakavilla oikeudellisilla 
seuraamuksilla, mutta helmikuussa 
heidät kaikki todettiin syyttömiksi.

Luokkataistelua Länsi-
Virginiassa

Toinen myönteinen merkki vasta-
rinnasta Trumpin kaudella on ollut 
Länsi-Virginiassa maaliskuussa jär-
jestetty opettajien lakko.  Tällä osa-
valtiolla on sankarillinen ammatti-
yhdistyshistoria, erityisesti kaivos-
työntekijöiden osalta vuosina 1920-
1975, mukaan lukien aseelliset tais-
telut.  Mutta kivihiilen louhinta on 
romahtanut, ja vuoden 2016 vaa-
leissa osavaltion asukkaat äänesti-
vät ylivoimaisesti Trumpia.  Kuiten-
kin enimmäkseen naispuoliset opet-
tajat ja muut koulutyöntekijät uh-
masivat ”ei lakkoa – klausuulia”, kä-
velivät omien konservatiivisten liit-
tojohtajiensa yli, järjestivät kahdek-
san päivää kestäneen ulosmarssin 
työpaikoiltaan ja saavuttivat viiden 
prosentin palkankorotuksen.  Toiset 
opettajat Oklahomassa ja Arizonas-
sa Länsi-Virginian kamppailun in-
noittamana suunnittelevat lakkoa.

Länsi-Virginian kehitys on 
muistutus siitä, että jopa maailman 
imperialismin keskuksessa käydään 

ankaraa luokkataistelua, vaikka Yh-
dysvaltain kapitalistinen hallitseva 
luokka on dominoinut niin ideolo-
giaa kuin valtiovaltaa.  Työväenliike 
on perääntynyt viime neljän vuosi-
kymmenen ajan muutamia yksit-
täisiä kamppailuja lukuun ottamat-
ta.  Tänä päivänä vain 10 prosenttia 
kaikista työntekijöistä on järjestäy-
tynyt liittoihin, kun tämä määrä oli 
yli 30 prosenttia vuonna 1965.  Län-
si-Virginian lakko on vasta ensim-
mäinen askel uuden kehityksen po-
lulla, mutta se on vahva alku.

Afroamerikkalaiset ovat tais-
telleet kansalaisoikeuksista.  Nai-
set ovat taistelleet tasa-arvosta.  
 Niin on myös LGBTQ-yhteisö Stone-
wall-kapinasta kaikkiin sitä seuran-
neisiin kamppailuihin.  Paperit-
tomat maahanmuuttajat ovat tais-
telleet karkotuksia vastaan.  Vam-
maiset ovat kamppailleet esteettö-
myydestä. Jos ammattiliitot to-
teuttavat uusia kamppailuja työn-
tekijöiden oikeuksien puolesta ja jos 
kaikki nämä kamppailut yhdistyvät 
soli daarisuuden nimissä, voi syntyä 
poliittinen vastarintaliike ja luok-
kataistelu Trump-hirviötä ja hänen 
edustamaansa hallitsevaa luokkaa 
vastaan.

John Catalinotto 
Workers World, USA 

käännös: Tommi Lievemaa

Jutun otsikon #45 viittaa Yhdysval-
tojen 45. presidenttiin Donald Trum-
piin.  Tämän artikkelin kirjoittaja 
John Catalinotto kertoi Kansan ää-
nelle, että USA:n edistyksellinen vä-
ki on alkanut käyttää erilaisia kier-
toilmaisuja presidentistä, koska he 
ovat kyllästyneitä näkemään tämän 
nimeä jatkuvasti ja kaikkialla.

Trumpin presidenttikausi (2)
Muuttuuko #45:n herättämä vastarinta luokkataisteluksi ?
Trumpin vastaisissa voimissa on olemassa kaksi virtausta, jotka 
määrittyivät kahden mielenosoituksen aikana Trumpin virkaanas-
tujaisten aikaan.  Tammikuun 20. päivänä 2017 radikaali liike, jon-
ka muodostivat antifasistiset voimat, joita johtavat sekä anarkis-
tit että kommunistit, taistelivat Washingtonin kaduilla.  Seuraava-
na päivänä ja myös presidenttikauden 1. vuosipäivänä miljoonat ih-
miset liittyivät naisten johtamaan marssiin.  Vaikka tämä marssi oli 
paljon suurempi kuin antifasistien, sen politiikka oli paljon lähem-
pänä demokraattista puoluetta, luultavasti lähempänä Bernie San-
dersin siipeä.

Nuori afroamerikkalainen nainen Takiyah Thomp-
son (keskellä) kävi sitomassa köyden Konfederaati-
on patsaan ympärille ja muut vetivät patsaan alas.

Kuva Länsi-Virginian koulutyöntekijöiden lakkomielenosoituksesta.
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vostoliiton ns. kolmiliitto. Kuitenkin 
vasta 27.5.1939 Englannin Mosko-
van lähettiläs Seeds ja Ranskan Mos-
kovan asiainhoitaja Payart ilmoitti-
vat muodollisen suostumuksen hy-
väksyä Neuvostoliiton ehdotus kol-
miliitosta. Tutustuttuaan Ranskan 
ja Englannin Neuvostoliitolle anta-
maan vastaukseen, ilmoitti uusi ul-
koasiain kansankomissaari Molotov 
Seeds’lle ja Payart’lle vastauksen he-
rättävän ajatuksen, että maiden hal-
litukset eivät ole kiinnostuneita so-
pimuksesta vaan siitä käytävistä kes-
kusteluista.

Ennusmerkit olivat huonot

Kahden rintaman välinen taistelu 
Englannissa jatkui. Laajat kansalais-
piirit kannattivat Saksan vastaisen 
kolmiliiton muodostamista. Chur-
chill, vaikka olikin ankara sosialismin 
vastustaja, totesi, että Englannin ai-

noana pelastuksena on yhteistyö 
Neuvostoliiton kanssa. Hän kirjoitti, 
että tähän sopimukseen tulee saa-
da mukaan myös Baltian maat, Liet-
tua, Latvia ja Eesti. Neuvostohalli-
tus kiirehti neuvotteluja ja toimitti 
2.6.1939 Englannin ja Ranskan hal-
lituksille sopimus-ehdotuksen tar-
kan luonnoksen. Siinä edellytettiin 
kolmen suurvallan tehokasta kes-
kinäisapua hyökkäyksen sattuessa 
sekä niiden apua Belgialle, Kreikal-
le, Turkille, Romanialle sekä Bal tian 
maille. Englannin ulkopoliittinen 
komitea käsitteli luonnosta 5.6.- ja 
9.6.1939. Tulokset olivat heikkoja. 
Komiteassa katsottiin, että Englan-
nin tulee välttää konkreettisia si-
toumuksia esimerkiksi Baltian mai-
den auttamista ja erillisrauhan kiel-
tämistä koskevan kohdan sisällyttä-
mistä sopimukseen. Kuvaavaa oli, 
että Chamberlain katsoi mahdolli-
sen sopimuksen olevan luonteel-
taan ”psykologinen” ja siksi tulisi ra-
joittua vain lyhyeen sopimukseen. 

Hän esitti myös, että neuvotteluissa 
noudatettaisiin ”kovaa linjaa”. Komi-
tean linja tähtäsi jo ennakoivasti esi-
tyksen hylkäämiseen. 

Japanin hyökkäys estettiin

Tilanne kiristyi Euroopassa. Myös Ja-
pani keskitti joukkojaan Mongolian 
Kansantasavallan alueelle Halhin-
Gol-joelle. Neuvostoliitolla ja Mon-
golialla oli v. 1936 sovittu avunanto-
sopimus.  Tamtsak-Bulak’ssa 120 km 
Halhin Golilta sijaitsi LVII ErAK:n esi-
kunta. Alueelle  3.6. 1939  lähetetty 
Zukovin johtama ryhmä saapui esi-
kuntaan 5.6.1939. Selvisi, että ky-
seessä oli laajempi sotatoimi, jota 
paikallisten Puna-armeijan- ja Mon-
golian joukkojen voimin ei kyet-
ty torjumaan.  Alueelle pyydettiin 
vahvennuksina ilmavoimia, kolme 
jv-divisioonaa, yksi ps-prikaati sekä 
huomattavasti tykistöä. Halhin-Go-
lilla käytiin 22-26.6.1939  ilmasotaa, 
jossa neuvostolentäjät olivat voitol-
lisia ja vihollinen menetti 64 konet-

taan. Japanilaiset siirsivät alueelle 
jatkuvasti lisävoimia. Vihollinen siir-
tyi 3.7.1939 Halhin-Gol-joen yli, yl-
lätti Mongolian 6. Rv D:n ja valtasi 
Bain -Tsaganin vuoren.  Tykistön ja 
ilmavoimien tulella se sidottiin vuo-
relle. Japanin voimat olivat suurem-
mat. Niitä vastaan oli asettaa meka-
nisoituja ja ps-voimia. Taistelu jatkui 
5.6.1939 aamuun , jolloin Japanilai-
set vetäytyivät. 

Alueelle saatiin lisävoimia 
ja materiaalia. Sen kuljettami-
seen rautatieasemalta Halhin-Golil-
le (650 km) tarvittiin 3500 kuorma-
autoa ja 1400 säiliöautoa. Yksi auto 
suoritti helteessä1250 km matkan 
viidessä päivässä. Neuvosto-armei-
jan ja Mongolian armeijan yhteis-
hyökkäys alkoi  20.8.1939 aamulla. 
Klo 5.45 tykistö avasi tulen viholli-
sen ilmatorjuntaa vastaaan. Pom-
mitettavat kohteet merkittiin tykis-
tön savuammuksilla. Viholliskohtei-
siin avattiin tykistö- ja kranaattitu-
li klo 08.15. Ilmaan nousi uudelleen 
250 hävittäjää ja pommikonetta klo 
08.30. Tykistötulen suojassa jalka-
väen hyökkäys alkoi klo 08.45. Kuu-

den päivän taistelun jälkeen Japanin 
6.A saarrettiin ja tuhottiin lopullises-
ti 30.6.1939 illalla. 

Voitto oli tärkeä.  Näin estettiin 
yritys luoda Hitlerin tueksi itärinta-
ma Neuvostoliittoa vastaan.

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:
Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
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Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962



Englanti sabotoi kolmen 
vallan neuvotteluja

Kesäkuun puolivälissä 1939 Englan-
nin, Ranskan ja Neuvostoliiton vä-
lisissä keskusteluissa siirryttiin vä-
littömiin neuvotteluihin. Neuvos-
tohallitus toivoi Moskovassa käytä-
viin neuvotteluihin mukaan Englan-
nin ulkoministerin. Kun aikaisemmin 
Hitlerin kanssa käymiinsä neuvotte-
luihin Englanti lähetti pääministe-
rinsä Chamberlainin, niin nyt näi-
hin neuvotteluihin Englanti laittoi 
pelkästään ulkoministeriön virka-
miehen W.Strangin. Strang oli aiem-
min syksyllä 1938 H.Wilsonin kans-
sa avustamassa Chamberlainia Eng-
lannin ja Hitlerin välisissä neuvotte-
luissa. Käytännössä Strangilla ei ol-
lut minkäänlaisia valtuuksia. Jopa 
Churchill totesi, että näin vähämer-
kityksellisen neuvottelijan lähettä-
minen Moskovaan oli loukkaus. Tie-
dossa oli, että Ranska ja Englanti 
aloittivat kolmen vallan neuvottelut 
vastatakseen jollain tavalla maiden-
sa yleiseen mielipiteeseen sekä ”pe-
lotellakseen” Hitleriä. 

Vain keskustelua kolmen 
vallan sopimuksesta?

15.6.1939 alkaneet neuvottelut 
edistyivät varsin hitaasti Englan-
nin sabotoidessa niiden edistymis-
tä. Englannin asenne Baltian mai-
den auttamiseen pysyi kielteisenä, 
vaikka se tunnustikin 16.6.1939, et-
tä Neuvostoliiton luoteisten naapu-
rien miehittäminen Saksan toimes-
ta merkitsi suurta uhkaa Neuvosto-
liitolle. Englanti vastusti myös poliit-
tisen ja sotilaallisen sopimuksen sol-
mimista samanaikaisesti. Mahdotto-
mana Englanti piti sitä kohtaa, joka 
kielsi sodan syttymisen jälkeen so-
pimusosapuolia solmimasta Saksan 

kanssa erillisrauhaa. Tällöin neuvos-
toliittolaiset kommentaattorit to-
tesivat, mm. A.A.Ždanov Pravdassa 
29.6.1939, että Englanti ja Ranska ei-
vät halunneetkaan sopimusta, vaan 
aikaa voittaakseen ainoastaan kes-
kustelua sopimuksesta, voidakseen 
keinotella maidensa yleisön silmis-
sä ”Neuvostoliiton taipumattomuu-
della.” 

Neuvostoliitto halusi tur-
vata luoteiset rajansa

Heinäkuussa 1939 Englanti ja Rans-
ka suostuivat laajentamaan takuita 
koskemaan Baltian maita mutta si-
ten, että takuita koskevia maita ei 
mainita varsinaisessa pöytäkirjassa, 
vaan erillisessä pöytäkirjassa, jota ei 
julkaista. Tähän luetteloon kuului-
vat: Suomi, Eesti, Latvia, Puola, Ro-
mania, Turkki, Kreikka, Luxemburg 
ja Alankomaat. On huomattava, et-
tä Englannin ja Ranskan Puolalle ja 
Romanialle antamat takuut koskivat 
suoraa ja epäsuoraa agressiota, mut-
ta Baltian maille he suostuivat anta-
maan takuut vain suoran hyökkäyk-
sen sattuessa. Saksa sovelsi Neuvos-
toliiton luoteisilla alueilla kuitenkin 
välillistä agressiota sekä poliittisia 
ja taloudellisia vaikutuskeinoja. Ke-
sällä 1939 järjestettiin mm. Saksan 
maajoukkojen yleisesikuntapäälli-
kön Halderin ja sotilastiedustelun 
johtajan amiraali Ganarisin salaiset 
vierailut Suomeen ja Eestiin. Luon-
nollisesti Neuvostoliitto oli kiinnos-
tunut Saksan välittömän ja välilli-
sen agression estämisestä luoteisil-
la rajoillaan. Neuvottelujen pitkittä-
miseksi ja vaikeuttamiseksi Englan-
ti ja Ranska aloittivat pitkät väittelyt 
siitä, mitä pidetään välillisenä agres-
siona. Myöhemmin pidetyissä Eng-
lannin ulkopoliittisen komitean is-

tunnoissa ministerit John Simon ja 
Thomas Inskip kannattivat Seeds’n 
näkemystä, että paras veruke neu-
vottelujen katkaisemiseksi olisi ky-
symys välillisestä agressiosta.  

Tosiasiassa Englanti ja Ranska 
yrittivät pelästyttää Saksaa eivät-
kä pyrkineetkään sopimukseen. 
Strang itse totesi: ”Me aiheutamme 
hankaluuden toisensa jälkeen, josta 
syystä neuvostohallitus uskoo, että 
emme pyrikään vakavasti sopimuk-
seen.”  Englanti ja Ranska päättivät 
jatkaa vitkutteluaan. 

Englanti harkitsee neuvot-
telujen keskeyttämistä

Neuvostohallitus ponnisteli tosis-
saan saadakseen aikaan Hitlerin vas-
taisen liiton. Halifax teki kuitenkin 
4.7.1939 ulkopoliittisessa komiteas-
sa esityksen että (1) keskeytetään 
kolmen vallan neuvottelut tai (2) 
pyritään vain rajoitettuun sopimuk-
seen. Käsittelyä jatkettiin 10.7.1939. 
Englannissa hallitus halusi torjua 
sotilaalliset neuvottelut. Ranskas-
sa hallitus totesi 11.7.1939, että on 
mahdotonta hyväksyä Moskovan 
kanssa samanaikaisesti poliittinen 
ja sotilaallinen sopimus. Syyksi haet-
tiin myös vaikeuksia, jotka syntyvät 
kun tulee sopia Puolan ja Roma-
nian kanssa Puna-armeijan joukko-
jen läpikulusta näiden maiden aluei-
den kautta. Halifax lähetti Seeds’lle 
sähkeen, jonka mukaan tulee hylä-
tä kaksi neuvostohallituksen keskei-
sintä esitystä: (1) Esitys sotilaallisesta 
sopimuksesta ja (2) välillisen agres-
sion määritelmä. Seeds esitti myös 
mielipiteen, että Englannille paras 
veruke neuvottelujen keskeyttämi-
seksi on kysymys välillisestä agres-
siosta. Samaan aikaan neuvostohal-
litus informoi Neuvostoliiton Lon-
toon lähettilästä Ivan Maiskia totea-
malla, että englantilais-ranskalainen 
osapuoli käyttää välillistä agressio-
ta koskevissa kysymyksissä kaikkia 
viekkauksia ja petkutuksia. Neuvos-
tohallitus katsoo sotilaallisen puo-
len olevan erottamaton osa sotilas-
poliittista sopimusta, jollainen kä-
siteltävä sopimusluonnos on. Sik-
si neuvostohallitus hylkää englan-
tilais-ranskalaisen esityksen, jonka 
mukaan yhtenäinen sopimus tulee 
jakaa erikseen poliittiseksi- ja soti-
laalliseksi sopimukseksi.

Chamberlainin hallitus ei ol-
lut kuitenkaan pääsyt eteenpäin 
päätavoitteessaan sopimuksessa 
Saksan kanssa. Siksi se päätti jatkaa 
Moskovan neuvotteluja. Englantilai-
set suostuivat 23.7.-39 solmimaan 
poliittisen ja sotilaallisen osion sa-
manaikaisesti ja vähän myöhemmin 
(25.7.) päätettiin myös aloittaa neu-
vottelut sotilaallisesta sopimuksesta

Juonittelut Hitlerin kanssa 
jatkuvat ja Puolasta kaa-
vaillaan uutta Müncheniä

Englanti ja Ranska pelasivat edel-
leen kaksinaamaista peliä. Mosko-
van neuvottelujen aikana he tun-

nustelivat edelleen mahdollisuutta 
sopia Hitlerin kanssa. Englantilaiset 
katsoivat painostaneensa Hitleriä 
tarpeeksi Moskovan neuvotteluilla, 
että voitaisiin uudelleen yrittää so-
pimista Saksan kanssa. Englannin 
Berliinin lähettiläs Hederson sanoi, 
että ”Englanti haluaa säilyttää mer-
ten herruuden ja jättää Manner-Eu-
roopan Saksalle”. Hederson tiedot-
ti 13.6.1939 Lontoon olevan valmis 
uusiin neuvotteluihin Saksan kans-
sa. Hederson vieraili 27.6.1939 Sak-
san ulkoministeriössä Weizsäckerin 
luona etsimässä Englannin ja Sak-
san uusille neuvotteluille lähtökoh-
tia. Ranskan ulkoministeri Bonnet 
kannatti tätä tavoitetta. Ajatus oli 
toistaa ”uusi München” nyt Puolan 
kustannuksella. Wilsonin ja saksa-
laisen virkamiehen Wohlthatin kes-
kusteluissa Lontoossa 18.-21.7.1939 
Wilson esitti olevan tärkeää, että ag-
ressio ei laajene Itä-Eurooppaa laa-
jemmaksi, eikä johda Saksan ja Eng-
lannin väliseen selkkaukseen. Näin 
Englanti jälleen viestitti, että ei vas-
tusta Saksan hyökkäystä itään, jos 
Saksa puolestaan ei loukkaa britti-
läisen imperiumin etuja. Wilson hah-
motteli ohjelmaa Saksan ja Englan-
nin laajalle yhteistyölle. Siinä Wilson 
esitti mm. yhteistä lausumaa, jos-
sa ilmoitetaan, että Saksa ei puutu 
Britannian imperiumin asioihin ei-
kä Englanti ”Suur-Saksan” asioihin. 
Ja tarkistetaan siirtomaa- ja man-
daattialueita koskevat Versalilles’n 
sopimuksen kohdat. Kaikki nämä 
esitykset tarkoittivat Saksan agres-
sion suuntaamista itään ja Englan-
nin aseman säilyttämistä Länsi-Eu-
roopassa. 

Hyökkäys Puolaan vahvis-
tui

Neuvostoliiton Pariisin ja Lontoon 
lähetystöistä saapui Moskovaan 
koko ajan tietoja, joiden mukaan 
Chamberlain yrittää päästä eroon 
Puolalle keväällä antamistaan ta-
kuista. Samalla todettiin, että Mos-
kovassa käytäviä neuvotteluja ei pi-
detä keinona Saksan agression es-
tämiseksi vaan keinona asemien 
parantamiseksi Saksan kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa. Juuri tästä 
syystä Englanti päätti Heinäkuussa 
1939 aloittaa Sotilaalliset neuvotte-

lut Moskovassa. Englan-
nin edusta jien ja Görin-
gin tapaaminen järjestet-
tiin 7.8.1939 Bredstedtis-
sä. Tänään tiedämme, et-
tä jo vuoden 1939 alussa 
Saksa oli tehnyt päätök-
sen hyökätä Puolaan ja 
sen jälkeen Ranskaan ja 
Englantiin. Päätös hyö-
kätä Puolaan vahvistui 
Wohlthantin Lontoon 
keskustelujen jälkeen, 
joiden perusteella Hitler 
varmistui siitä, että selk-
kauksen aikana Englan-
ti jää puolueettomaksi. 
Yhteydenpidollaan Eng-
lannin kanssa Hitler ha-
lusi ainoastaan voittaa 
aikaa ja estää länsivalto-
ja ryhtymästä laajamit-
taisiin toimiin. Hitler to-
tesi 12.8.1939 lähimmil-
le miehilleen, että ”olen 
tutustunut käytännös-
sä näihin säälittäviin 
olentoihin, Daladier’iin 
ja Chamberlainiin Mün-
chenissä. He ovat liian 
raukkoja hyökätäkseen, 
eivätkä mene saartoa pi-
demmälle.” Englannin ja 

Ranskan politiikasta Hitler teki joh-
topäätöksen, että Saksan hyök käys 
Puolaan ei johda näiden taholta 
minkäänlaisiin vastatoimiin

Myös USA auttaa Hitleriä

Tässä tilanteessa USA piti parhaa-
na ratkaisuna sotaa Neuvostoliiton 
ja Saksan- sekä Neuvostoliiton ja Ja-
panin välillä. USA:n Lontoon lähet-
tiläs Kennedy totesi kyynisesti, että 
on parempi jättää Puola oman on-
nensa varaan ja pakottaa se näin 
yhteistyöhön Hitlerin kanssa, mi-
kä edesauttaisi Saksan hyökkäys-
tä itään. USA:ssa tiedettiin Saksan 
valmistelevan hyökkäystä Puolaan 
ja sen jälkeen Ranskaan ja Englan-
tiin. USA koki huolta näiden kyvys-
tä kestää Hitlerin hyökkäys. Jos näi-
den maiden puolustus luhistuisi, jäi-
si USA ilman liittolaisia Euroopassa 
Japania ja Saksaa vastaan, mikä voi-
si johtaa mm. Eurooppaan ja Aasi-
aan sijoitettujen pääomien mene-
tykseen. Näin vaara uhkasi USA:ta 
it seään. Tämän johdosta USA val-
misteli muutosta puolueettomuut-
ta koskevaan lainsäädäntöönsä. 
Valmisteltiin lakiesitys, jonka mu-
kaan Englanti ja Ranska voivat os-
taa USA:sta sotatarvikkeita, jotka 
tulee maksaa käteisellä ja kuljettaa 
ostajan laivastolla. Senaatin ulko-
asiain valiokunnan puheenjohtaja 
Pittman esitti 20.3.1939 tämän esi-
tyksen kongressille. Yllättäen kon-
gressin enemmistö 30.6.1939 päätti 
säilyttää puolueettomuuslain ennal-
laan, kun republikaanit ja osa demo-
kraatteja vastusti lakiesitystä. Jopa 
presidentti Roosevelt huomautti tä-
män johdosta, että äänestyspäätös 
edistää sodan syttymistä. Saksassa, 
Japanissa ja Italiassa päätös puoles-
taan herätti suurta riemua. Tämän 
perusteella Saksa laskelmissaan jätti 
USA:n huomiotta arvioidessaan tu-
levaa sotaa vastustavia voimia. 

Puolan kohtalo sinetöitiin 
lopullisesti

Tarkkaan hitleriläisten varjelemas-
ta sotasalaisuudesta huolimatta 
kaikkien Euroopan maiden hallituk-

Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 7)
Ensi vuonna tulee 80 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopi-
muksen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden ta-
voitteena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hit-
lerin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosi-
na 1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen kollektiivisen liiton toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n sekä eräiden  muiden maiden hal-
litukset olivat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julki-
sessa propagandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto lei-
mataan Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman uu-
delleenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvostoliitto, 
jolla ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tä-
tä asiaa sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysy-
mykseen tässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17 sekä 
1-3/18. Tässä osassa (7) käsittelemme tilanteen kiristymistä Euroopassa ja Aasiassa sodan partaalle sekä 
Neuvostoliiton ponnisteluja Hitlerin vastaisen kolmiliiton muodostamiseksi ja sen kohtaamia vaikeuksia.

Elokuussa 1939 oltiin sodan kynnyksellä. Dip-
lomaattista työtä oli Neuvostoliiton toimesta 
käyty sodan ja hävityksen torjumiseksi kuu-
si vuotta ja Hitlerin tavoitteet tunnettiin. Siitä 
huolimatta nähtiin paremmaksi Saksan ja Ja-
panin sota Neuvostoliittoa vastaan. Kuvitteli-
vatko kapitalistivallat Hitlerin mahdollisen voi-
ton jälkeen maailman olevan parempi paikka 
ja sotien päättyvän siihen?

Tilanteen kiristyessä Euroopassa Japanilaisten 6. A tunkeutui Halhin 
-Gol-joella Mongolian alueelle. Neuvostoliitolla oli 1936 solmittu avun-
antosopimus Mongolian kanssa. Kesä-elokuussa 1939 neuvottelujen 
Saksan vastaisen kolmiliiton rakentamisesta ollessa kiivaimmillaan, 
Neuvostoliitto siirsi syrjäiselle alueelle kuorma-ja säiliöautoilla tarvit-
tavan kaluston. Mongolialaisten ja Neuvostoliittolaisten yleishyök käys 
Japanin 6.A:n joukkoja vastaan alkoi 20.8.1939. Japanin 6.A lyötiin lo-
pullisesti 30.8.1939. Yritys muodostaa Hitlerin tueksi itäinen rintama 
torjuttiin. Kuvassa neuvostojoukot etenevät Halhin-Gol-joella.
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Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 7)

Jatkoa sivulta 12

set tiesivät kesällä 1939 Saksan val-
mistelevan hyökkäystä Puolaan. Tä-
mä oli myös Puolan hallituksen tie-
dossa. Useaan kertaan Neuvostoliit-
to esitti Puolalle yhteistyötä ja apua 
Saksan hyökkäyksen torjumisek-
si. Neuvostoliiton varaulkoministe-
ri V.P.Potemkin esitti 10.5.1939 kes-
kustelussaan Puolan ulkoministerin 
Josef Beck’n kanssa, että Neuvosto-
liitto ei kieltäydy auttamasta Puolaa, 
jos tämä sitä haluaa. Puolan hallitse-
vat piirit pelkäsivät kuitenkin enem-
män sitä, että yhteistyö Moskovan 
kanssa voimistaa kansan keskuu-
dessa vasemmistolaisia näkemyk-
siä, kuin sitä että Hitler valtaa Puo-
lan. Näin oli siitäkin huolimatta, että 
Puolan hallitus tiesi Saksan keskittä-
vän joukkojaan maiden väliselle ra-
jalle. Tiedossa oli myös, että lupaus-
tensa vastaisesti Englanti ja Ranska 
eivät tule auttamaan Puolaa Saksan 
hyökkäystä vastaan. Puolan varaul-
koministeri Arciszevski mm. ilmoit-
ti toukokuussa Saksan Varsovan lä-
hettiläälle Moltkelle Beck’n olevan 

valmis sopimaan Saksan kanssa, jos 
löydetään muoto, joka ei näytä an-
tautumiselta. Tässä vaiheessa Saksa 
ei ollut enää ollenkaan halukas sopi-
maan Puolan kanssa.

Kolmen vallan sotilaalli-
set neuvottelut alkoivat 
nihkeästi

Elokuussa 1939 tiedettiin, että sota 
on ovella. Saksa oli toimeenpannut 
liikekannallepanon. Neuvostoliitto 
sai 7.8.1939 mm. Varsovan lähetys-
tön virkailijoilta tiedon, että Saksa 
saa 15.-20.8. päätökseen sotamate-
riaalin keskittämisen Puolan rajalle 
ja sotatoimet voivat alkaa 25.8.1939 
jälkeen milloin tahansa. Englannin 
hallitus hyväksyi lopulta 25.7.-39 
esityksen Neuvostoliiton, Ranskan ja 
Englannin sotilasedustajien neuvot-
telujen aloittamisesta. Tämä ei kui-
tenkaan merkinnyt Chamberlainin 
pyrkivän nyt sopimukseen Neuvos-
toliiton kanssa, vaan Englanti pyrki 
edelleen sopimukseen Saksan kans-
sa. Englannissa herätti toiveita myös 
se, että Saksa näytti etenevän itään, 
mikä antoi heille aiheen olettaa Sak-

san ja Puolan selkkauksen kasvavan 
Neuvostoliiton ja Saksan välisek-
si sodaksi. Neuvostohallituksen sai 
varuilleen se, että Englannin soti-
lasedustajilta kului 17 päivää saapua 
Moskovaan. Neuvottelut pääsivät al-
kamaan 12.8.1939. Toinen varoitta-
va seikka oli, että Englannin valtuus-
kuntaa johti amiraali Drax, jolla ei ol-
lut minkäänlaisia valtuuksia tehdä 
ratkaisuja paikan päällä. Asemaltaan 
vastaava oli Ranskan valtuuskun-
nan johtaja Ranskan korkeimman 
sotaneuvoston jäsen kenraali Dou-
menc. Moskovan sotilaallisiin neu-
votteluihin Ranska ja Englanti lait-
toivat edustajat, joilla oli hyvin rajoi-
tetut ohjeet ja valtuudet. Neuvotte-
lujen alkaessa neuvosto-osapuoli ei 
näitä ohjeita tuntenut, mutta ne sel-
visivät myöhemmin. Englannin val-
tuutettujen ohjeisiin sisältyi mää-
räys, että ei saanut tehdä minkään-
laisia sopimuksia, jotka sitovat Eng-
lannin kädet ja että tulee neuvotella 
hyvin hitaasti. Samanlaisen ohjeen 
sai Seeds poliittisten neuvottelujen 
osalta. Seeds totesikin 13.8. viestis-

sään Lontooseen: ”Käsitykseni mu-
kaan neuvottelut herättävät venä-
läisissä vielä kerran epäilyksiä, et-
temme ole vakavissamme ja emme 
halua solmia konkreettista ja selvää 
sopimusta.”

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:
Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures-
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys Moskova-Petroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi-
sen maailmansodan aattona, Novos-
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo-
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962

Taustatietoja

Miguel Díaz-Canel valmistui v. 
1982 sähköinsinööriksi. Opintojen-
sa päättymisen jälkeen hän suorit-
ti asevelvollisuutensa ja pysyi ar-
meijan leivissä v. 1985 asti. Armei-
jan aikana hän aloitti myös opetta-
jan opinnot Marta Abreu -yliopis-
tossa Las Villasissa. Hän toimi v. 
1987 Kuuban kommunistisen nuo-
risoliiton pääsihteerinä. Hän työllis-
tyi v. 1993 kommunistisen puo lueen 
tehtäviin. Vuotta myöhemmin hänet 
valittiin Santa Claran alueen KKP:n 
pääsihteeriksi. Vuonna 2003 hän as-
tui Holguinin provinssin pääsihtee-
rin tehtäviin. Hän on työskennellyt v. 
2003 KKP:n poliittisen toimikunnan 
jäsenenä. Vuonna 2009 hänet va-
littiin korkeakouluministeriksi ja v. 
2012 hän yleni maan ministerineu-
vostoon. Kuuban uutta president-
tiä kuvataan ahkeraksi ja vaatimat-
tomaksi ihmiseksi, joka on omistau-
tunut yhteiskunnan tuottamien jul-
kisten palveluiden kehittämiseen ja 
parantamiseen.

Kuuban talous

Kuuba on tunnetusti yhteiskunnalli-
sen ja taloudellisen sinnittelyn mes-
tari. Virallisten lukujen mukaan Kuu-
ban talous kasvoi v. 2017 1,6 %. Tä-

mä ylitti odotukset, mutta ei riitä tar-
vittaviin parannuksiin. Raul Castro  
muistutti joulukuussa kasvuun 
päästäneen oloissa, joita leimasivat 
rahoitusvaikeudet, polttoainepula, 
kolme vuotta jatkunut kuivuus se-
kä syyskuussa tuhoisa hurrikaani Ir-
ma. Myrsky tuhosi 179 000 kotia, mi-
kä pahensi vain maan asuntopulaa. 
Jo ennen myrskyä 11,5 miljoonan 
asukkaan Kuubasta puuttui tilasto-

jen mukaan 883 050 asuntoa.
Kuubalainen sosiologi Reina 

Fleitas odottaa muutoksia, ”jot-
ka auttavat rakentamaan tuottavan 
talousmallin ja lisäämään sosiaalis-
ta tasa-arvoa”. Talouden hallittu va-
pauttaminen, asteittainen luopumi-
nen kahden valuutan järjestelmäs-
tä sekä kansalaisten elämänlaadun 
ja tulojen koheneminen ovat yhteis-
kuntatieteilijä Ovidio D’Angelon toi-
velistalla.

Kuuba kaipaa kipeästi ulko-
maisia investointeja. Se laskee ta-
lousongelmiensa voittamisen edel-
lyttävän 6 % talouskasvua. Tämä ei 
onnistu ilman kahden miljardin eu-
ron vuotuista pääomaruisketta. Si-
joittajia kuitenkin pidättelee USA:n 
taloussaarron ohella myös saaren 
oma byrokraattisuus. Vuoden 2018 
alussa voimaan astuneet uudistuk-
set helpottavat ulkomailla asuvien 
passittomien kuubalaisten käyntejä 
kotimaassaan. Paluu Kuubaan salli-
taan myös osalle laittomasti maas-
ta lähteneille. (Lähde: IPS/Cuba Sí)

Kuuban perustuslakia uu-
distetaan

Yle uutisoi 3.6.2018 Kuuban kan-
salliskokouksen päättäneen muo-
dostaa komission, jonka tarkoituk-
sena on muokata ja päivittää maan 
perustuslakia. Uudistamisesta vas-
taavan komission puheenjohtajana 

toimii entinen president-
ti Raul Castro. Mukana 
on myös noin 30 muuta 
henkilöä ja maan nykyi-
nen presidentti Miguel 
Diaz-Canel. Kuuban tasa-
valta aikoo pysyä jatkos-
sakin Kuuban kommu-
nistisen puo lueen hal-
litsemana sosialistisena 
maana, mutta se haluaa 
päivittää perustuslakiaan 
nykypäivään sopivaksi. 

Yleisesti arvioi-
daan, että maassa ra-
joitettaisiin presiden-
tin virkakausi kahteen 
viiden vuoden mittai-
seen jaksoon. Presiden-
tin virkaan tulisi myös 
ikäraja. Perustuslakiin 

odotetaan tulevan myös 
höllennyksiä pienyrittä-
jien toimintaan sekä yk-
sityisomistukseen.

Kestävän kehityk-
sen sosialismia

Presidentti Miguel Díaz-
Canel totesi 8.5.2018 
ECLAC:in yleiskokouk-
sen avajaisissa Havan-
nassa: ”Minä toistan Kuu-
ban olevan voimakkaas-
ti sitoutunut Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian ta-
louskomissioon (ECLAC), 
Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian yhdentymiseen 
sekä sen kansakuntien 
veljeyteen ja solidaari-
suuteen.” Presidentti pai-
notti, että ”Kuuban talo-
usvaikeuksista huolimat-
ta, erityisesti USA:n 60 vuotta kestä-
neestä taloussaarrosta huolimat-
ta, me jatkamme keskittymistä nii-
hin kehitystarpeisiin, joiden tarkoi-
tuksena on säilyttää, parantaa ja sy-
ventää saavutettuja yhteiskunnal-
lisia saavutuksia Kuubassa. Pyrim-
me kehittämään oman kansallisen 
taloudellisen ja sosiaalisen kehitys-
suunnitelmamme aina v. 2030 asti. 
Sen strategiset linjat liittyvät kestä-
vän kehityksen tavoitteisiin osana 
prosessia, jolla päivitetään v. 2011 
aloitettu maamme taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen malli.” 

”Pyrimme keskittymään EC-
LAC: n vetoomuksen tukemisessa 
sellaisen tasapuolisen, oikeudenmu-
kaisen ja osallistavan maailman etsi-
miseen, jossa ihmiset tunnustetaan 
kestävän kehityksen keskeiseksi 
osaksi. Ahkeroimme yhtenäisyyden 
edistämiseksi maailman monimuo-
toisuudessa.” (Lähde: Prensa Latina)

Venezuelan Maduro tapasi 
Kuuban uuden presidentin

Venezuelan presidentti Nicolas 
Maduro kävi ensimmäisenä ulko-
maisena valtiopäämiehenä tapaa-
massa Kuuban uutta presidenttiä 
23.4.2018 Havannassa. Hän lupa-
si jatkaa ja vahvistaa maiden välis-
ten veljellisten suhteiden vaalimista. 
Presidentti Maduro totesi Kuuban 
vallankumouspalatsissa: “Me tulem-
me elvyttämään toivomme, uudista-
maan unelmamme ja ennen kaikkea 
katsomaan 10 vuotta eteenpäin.”

Kuuban uusi presidentti Mi-
guel Diaz-Canel julisti valtiovie-
railun yhteydessä Kuuban vallan-
kumouksen jatkuvan, koska heidän 
saarellaan ei ole sijaa kapitalismil-
le. Kuuballa ja Venezuelan bolivaari-
sella tasavallalla on ollut hyvin lähei-
set suhteet v. 1999 alkaen. Maiden 
aikaisemmat valtiopäämiehet Fidel 
Castro ja Hugo Chávez olivat lähei-
siä aateveljiä keskenään.  Venezue-
lan nykyinen presidentti kohensi 
nuoruudessaan yhteiskunnallisia ja 
poliittisia valmiuksiaan Kuubassa.

Kuuban merkitys Venezue-
lalle

Kuuban esimerkin, kokemuksen ja 
tietämyksen hyödyntämisellä on 
ollut suuri merkitys bolivaarises-
sa vallankumouksessa. Kuuban ja 
Venezue lan väliset suhteet ovat ol-
leet olennainen osa Venezuelan val-
lankumousta. Castron ja Chávezin v. 
1994 alkanut läheinen ystävyys on 
ollut hyvin tärkeää tälle prosessille. 
Useita hallinnollisia ongelmia on rat-
kaistu korkeimmalla tasolla. Raken-
taessaan sosialismia maa tarvitsee 
muiden valtioiden kokemusta. Lu-
kutaito-, terveys-, asunto- yms. kam-
panjat syntyivät kuubalaisten aloit-
teesta, koska venezuelalaiset itse ei-
vät ymmärtäneet niiden tärkeyttä.

Venezuelan bolivaarisen tasa-
vallan suurlähettiläs Zulay Prieto 
totesi 3.12.2016 Helsingissä muis-
to-puheessaan Fidel Castrolle: ”Fi-
del, Venezuelan kansan läheinen ys-
tävä, oli rinnallamme oman vallan-
kumouksemme historian vaikeim-
pina hetkinä: kevään 2002 vallan-
kaappausyrityksessä, öljysabotaa-
sissa ja v. 2003 taloussodassa sekä 
George W. Bushin hallinnon järjes-
tämän syrjäytysyrityksen ja komen-
taja Chávezin murhayritysten aika-
na. Ilman Kuuban vallankumouksen 
tukea ja ilman sen antamaa esimerk-
kiä taistelusta tai sen osoittamaa ää-
retöntä solidaarisuutta meidän nuo-
ren vallankumouksemme tie olisi ol-
lut vaikeampi.”

Matti Laitinen

Lähteet: KU, Yle, Prensa Latina, NYT, 
IPS, Cuba Sí kevät/2018, venezue-
lanalysis ja ML:n omat artikkelit.

KUUBAN UUSI PRESIDENTTI
Raúl Castron toinen viisivuotiskausi Kuuban presidenttinä päättyi 
19.4.2018. Maan parlamentti valitsi käytännössä yksimielisesti hä-
nen seuraajakseen Miguel Díaz-Canel Bermúdezin. Villa Clarassa v. 
1960 syntynyt uusi presidentti on toiminut aikaisemmin Kuuban 
varapresidenttinä v. 2013–2018 ja opetusministerinä v. 2009–2012. 
Hän tulee jatkamaan valtionpäämiehenä Fidel ja Raul Castron vii-
toittamalla tiellä kuubalaisen sosialismin kehitys- ja rakennustyös-
sä. Hänellä on monipuolinen ammattikoulutus ja vankka työkoke-
mus Kuuban kommunistisen puolueen (KKP) luottamustehtävissä. 
Hänet on kasvatettu vaiheittain – lisäämällä valtaa ja vastuuta – yh-
teiskunnan johtotehtäviin. Kuuban entinen presidentti Raul Castro 
jatkaa edelleen KKP:n ja maan armeijan johdossa.

Kuuban nykyinen presidentti Miguel Díaz-Canel Bermúdez, maan enti-
nen presidentti Raul Castro Ruz ja Venezuelan bolivaarisen tasavallan 
presidentti Nicolás Maduró tapasivat ALBA-TPC-huippukokouksessa.
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Miguel Diaz-Canel Bermúdez vierailee Las Tu-
nasin kokeellisella laidun- ja rehuasemalla 1. 
marraskuuta 2013. 
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Miguel Díaz-Canel Bermúdez puhui CELACin 
ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2013.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 8)
Ensi vuonna tulee 80 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyys-
sopimuksen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joi-
den tavoitteena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarrutti-
vat Hitlerin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki 
vuosina 1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen kollektiivisen liiton 
toisen maailmansodan ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n sekä eräiden  muiden mai-
den hallitukset olivat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitys-
tä. Julkisessa propagandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliit-
to leimataan Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman 
uudelleenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvosto-
liitto, jolla ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  
Tätä asiaa sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu ky-
symykseen tässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17 se-
kä 1-4/18. Tässä osassa (8) käsittelemme tilanteen kiristymistä Euroopassa ja Aasiassa, Englannin, Rans-
kan ja Neuvostoliiton sotilaallisia neuvotteluja ja niiden ajautumista umpikujaan sekä Neuvostoliiton ja 
Saksan hyökkäämättömyyssopimuksen solmimista ja siihen johtaneita syitä. Kirjoitussarjan viimeisessä 
osassa (KÄ 6/18) analysoimme vielä tarkemmin tämän sopimuksen syntymistä, merkitystä ja vaikutusta.

Jatkuu sivulla 13

Molotov-Ribbentrop-sopimus allekirjoitetaan Moskovassa 23.8.1939. 
On sanottu, että silloin ”Hitler ja Stalin jakoivat maailman” tai ”Sopi-
muksella aloitettiin 2. maailmansota” ym. Tosiasia on, että toisen maail-
mansodan alku oli silloin jo kaikkien tiedossa. Ilman sopimusta Neuvos-
toliiton asema eristettynä olisi ollut vaikea. Sopimus merkitsi, että Sak-
san hyökkäystä Neuvostoliittoon viivytettiin kaksi vuotta ja länsivalto-
jen yritys ohjata Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon meni myttyyn. Ei 
ole ihme, että sopimus aiheuttaa lännessä edelleen raivoa.
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Ranska ja Englanti ”pelasi-
vat aikaa”

Kolmen vallan sotilaallisiin neuvot-
teluihin länsimaat laittoivat hen-
kilöt, joilla ei ollut valtuuksia teh-
dä ratkaisuja. Tämä selvisi heti neu-
vottelujen alkuvaiheessa. Neuvos-
toliiton valtuuskuntaa johti puo-
lustusasiain kansankomissaari K.J. 
Vorošilov. Neuvostohallitus oli sy-
västi kiinnostunut neuvottelujen 
saattamisesta päätökseen. Neuvot-
teluihin laadittiin neuvostohallituk-
sen esitys kolmen vallan sotilaalli-
seksi yhteistyösuunnitelmaksi. Har-
hautumisen välttämiseksi valtuus-
kunta oli varuillaan länsivaltojen ai-
keiden suhteen, joista ei oltu vielä 
täysin varmoja. Lyhyessä ajassa neu-
vostoliittolaiselle osapuolelle selvi-
si, että Ranskan ja Englannin val-
tuuskuntien tehtävänä ei ollut vie-
dä neuvotteluja päätökseen. 

Vorošilov avasi ensimmäisen 
istunnon 12.8.1939 ja esitti val-
tuutensa. Tämän jälkeen hän pyy-
si Draxia ja Doumencia esittämään 
valtuutensa.  Osoittautui, että Drax 
oli saapunut Moskovaan ilman val-
tuuksia ja ilman oikeuksia sotilaalli-
sen konvention allekirjoittamiseen. 
Ennen neuvotteluja Neuvostoliiton 
ulkoasiain kansankomissaari oli pai-
nottanut, että valtuuskunnilla tulee 
olla asiaan kuuluvat valtuudet. So-
vittiin, että neuvottelut aloitetaan 
ehdolla, että Drax esittää valtakir-
jansa myöhemmin. 

Tämän jälkeen Vorošilov pyy-
si neuvottelukumppaneita esittä-
mään ehdotuksensa toimenpiteiksi, 

joilla heidän käsityksensä mukaan 
turvataan kolmen liittolaisvaltion 
yhteinen puolustusjärjestelmä. Jäl-
leen selvisi, että Englannilla ja Rans-
kalla ei ollut tällaista suunnitelmaa.  

Englanti ei ollut varautu-
nut sotilaallisiin vastatoi-
miin

Neuvottelut jatkuivat 13.8.1939. 
Vorošilov esitti Englannin valtuus-
kunnalle kysymyksen, että mon-
tako divisioonaa Englanti kykenee 
toimittamaan Ranskaan torjumaan 
Saksan hyökkäystä? Vastaus oli, että 
viisi jalkaväki- ja yksi motorisoitu di-
visioona. Tämä merkitsi, että Saksan 
hyökkäyksen kohdistuessa Rans-
kaan Englanti aikoo pysytellä sivus-
sa. Myöhemmin selvisi, että tarkoi-
tukseen Englanti oli varannut vain 
kaksi divisioonaa. Tämän jälkeen 
Vorošilov nosti esiin kysymyksen mi-
ten Ranskan ja Englannin käsityksen 
mukaan Neuvostoliiton tulee osallis-
tua sotaan hyökkääjää vastaan, kos-
ka taistelukosketukseen hyökkääjän 
kanssa päästäkseen Puna-armeijal-
la tulee olla läpikulku-oikeus Puolan 
ja Romanian alueiden kautta. Tähän 
kysymykseen Ranskan ja Englannin 
valtuuskunnilta ei saatu vastausta 
missään vaiheessa. Tiedämme, että 
14.8.1939 istunnon jälkeen Drax te-
ki arvion: ”Uskon tehtävämme ole-
van lopussa”. Englannin ja Ranskan 
edustajat esiintyivät, kuin tämä vii-
meinen kysymys olisi tullut heille yl-
lätyksenä. Kysymystä oli kuitenkin 
sivuttu monesti aiemminkin. Rans-
ka otti sen esille jo 11.7.1939 noo-

tissaan Englannille. Myös 
Strang oli huomauttanut 
kirjeessään Foreign Offi-
celle 20.7.-39, että kol-
men vallan sotilaallises-
ta osasta päästään yksi-
mielisyyteen vasta, kun 
Puna-armeijalle saa-
daan sodan sattuessa lu-
pa kulkea Puolan alueen 
kautta.

P u n a - a r m e i j a n 
yleisesikunnan pääl-
likkö Šapošnikov esit-
ti istunnossa 15.8.1939 
Neuvostol i i ttolaisen 
osapuolen laatiman kol-
men vallan sotilaallisen 
yhteistyön suunnitel-
man. Šapošnikov ilmoit-
ti Neuvostoliiton olevan 
valmiina toimittamaan 
hyökkääjää vastaan 136 
divisioonaa, 5000 ras-
kasta tykkiä, 9500 ps-

vaunua ja runsaat 5000 taistelulen-
tokonetta sekä paljon muuta mate-
riaalia. Vastausta Neuvostoliiton 
esittämään tärkeään kysymykseen, 
miten Neuvostoliiton tulee osal-
listua sotaan, ei kuitenkaan saatu 
17.8. 1939 mennessä. Silloin neuvot-
telut keskeytettiin Draxin pyynnös-
tä 21.8.1939 saakka. Selkeä todistus 
neuvottelujen hedelmättömyydes-

tä oli se, että länsivaltojen vastausta 
ei saatu 21.8.-39 istuntoon. Tämä jäi-
kin sotilasvaltuuskuntien viimeisek-
si istunnoksi. 

Länsivallat torjuivat Neu-
vostoliiton 

Myöhemmin selvisi, ettei Englannin 
valtuuskunta voinut saada ohjeita 
kotimaastaan, koska hallitus oli läh-
tenyt Elokuussa lomalle, vaikka tie-
dettiin Saksan suunnitelmasta hyö-
kätä Puolaan elokuun lopulla. Kui-
tenkin Foreign Office pakotti Ha-
lifaxin Lontooseen 18.8.1939. Hän 
päätti olla kutsumatta pääministe-
riä Lontooseen ja jätti kaikki pää-
tökset 22.8.1939 maanantaille, jol-
loin hallituksen tuli palata työpai-
kalleen. Länsivaltojen suhtautumi-
nen kolmen vallan sotilaallisiin neu-
votteluihin osoitti, etteivät Englan-
nin ja Ranskan hallitukset halunneet 
yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, 
vaan pitivät yllä toivoa päästä sopi-
mukseen Hitleriläisten kanssa. 

Tämä politiikka sai tukea 
USA:sta. Historioitsija F. Shuman 
ilmaisi, että USA:n hallituspiireissä 
pidettiin parempana Puolan tuhoa 
kuin Neuvostoliiton sille antamaa 
apua. Kaikki toivoivat sotaa Saksan 
ja Neuvostoliiton välillä. Kuitenkaan 
Englanti, Ranska ja USA eivät kyen-
neet ohjaamaan historiaa toivo-
maansa suuntaan. Japani, Saksa ja 
Italia nostivat avoimesti esiin kysy-
myksen maailman jakamisesta uu-
delleen heidän eduksi. Ainoa suur-
valta, jonka kanssa Saksa ei uskalta-
nut mittelemään voimiaan, oli Neu-
vostoliitto. Tämä oli keskeisin syy 
länsivaltojen politiikan epäonnistu-
miseen. 

Müncheniläinen politiikka 
toistuu Kauko-idässä

Tilanteen kiristyessä Euroopassa, 
kärjistyi ilmapiiri myös Kauko-idäs-
sä. Japani valtasi uusia alueita Kiinal-
ta. Kansanjoukkojen painostamana 
Kiinan hallitus teki vastarintaa. Kau-
ko-idän tilanteeseen vaikutti kieltei-
sesti Ranskan ja Englannin antautu-
minen Münchenissä. Japanilaiset 
ymmärsivät, että heidän ei tarvin-
nut pelätä länsimaiden vastatoimia. 
Japani suoritti 12.10.1939 Kantonin 
lähelle maihinnousun ja valtasi no-
peasti Kantonin ja Hankoun. Neu-
vostoliitto tuki Kiinaa ja myönsi sille 
13.6.1939 uuden lainan sotatarvik-
keiden ostamiseen. Kiina sai mm. 
300 lentokonetta, 500 tykkiä, 5700 
konekivääriä, 50000 kivääriä ja 850 
kuorma-autoa sekä runsaasti muu-
ta materiaalia. Myös Kiinan kehitty-
vää armeijaa auttoivat vapaaehtoi-
set neuvostoliittolaiset lentäjät.

Englannin antautuminen 
Tientsinissä

Japanilaiset käyttivät hyväkseen ti-
lannetta, johon Englanti oli Euroo-
passa ajanut itsensä. Se alkoi hää-
tää Kiinalta valloittamiltaan alueilta 
pois englantilaisia kilpailijoitaan. Ke-

säkuussa 1939 Japanin Kiinassa ole-
vat sotavoimat saartoivat englanti-
laisen toimilupa-alueen Tientsinissä. 
Halifax tiedotti Ranskan hallituksel-
le Japanin asettaneen vaakalaudal-
le muiden valtioiden aseman Kiinas-
sa. Englannin hallituksen ulkopoliit-
tinen komitea käsitteli Kauko-idän 
tilannetta 19.6.1939. Esikuntapääl-
liköt arvioivat sodan kauko-idässä 
vaaralliseksi. Chamberlain totesi, et-
tä on päästävä sopimukseen japani-
laisten kanssa. Hallituksen ministerit 
ilmaisivat pelkonsa, että maa saat-
taa joutua nöyryyttävään antautu-
miseen ja kansan arvostelun koh-
teeksi. Esitettiin myös pelko maan 
joutumisesta sotaan samanaikaises-
ti Italiaa, Japania ja Saksaa vastaan. 
Englannin hallitus haki apua USA:lta, 
mutta USA ei tässä tilanteessa pyyn-
töön reagoinut. Siksi Englanti oli pa-
kotettu aloittamaan neuvottelut so-
pimuksesta Japanin kanssa. Ivan 
Maiski Lontoosta tiedotti Mosko-
vaan 24.6.1939, että selkkaus ete-
nee todennäköisesti ”müncheniläis-
tä latua”. Englannin luotettavin liitto-
lainen Kauko-idässä olisi ollut Neu-
vostoliitto, mutta yhteistyöstä sen 
kanssa ei edes puhuttu 19.6.1939 
kokouk sessa. Englannin ja Japanin 
sopimus julkaistiin 24.7.1939. Se ei 
poikennut länsivaltojen aiemmas-
ta Euroopan politiikasta. Sopimuk-
sessa Englanti käytännössä tunnus-
ti Japanin asevoimat Kiinalta anas-
tamiensa alueiden laillisiksi hallitsi-
joiksi. Parhaana vaihtoehtona länsi-
maat pitivät Kauko-idässä sotaa Ja-
panin ja Neuvostoliiton välillä.

Halhin Gol oli muistutus 
länsivalloille ja Hitlerille

Länsivaltojen toiveilla Japanin ja 
Neuvostoliiton ajautumisesta so-
taan oli katetta. Japani toi useissa 
yhteyksissä esiin, että sen ensisijai-
nen vihollinen oli Neuvostoliitto. 
Tästä tiedotti Roomaan mm. Italian 
laivastoasiamies Giorgis 27.5.1939. 
Japani hyväksyi keväällä 1939 ison 
asevoimiensa laajennussuunnitel-
man, voidakseen käydä sotaa kah-
della rintamalla sekä Kiinaa et-
tä Neuvostoliittoa vastaan. Japa-
nin yleisesikunnan everstiluutnant-
ti Sejima myönsi Tokion sotarikos-
oikeudenkäynnissä Japanin sodan-
johdon tärkeinmän päämäärän v. 
1939 olleen voimien keskittäminen 
Itä-Mantšuriaan. Tavoittena oli mm. 
Vorošilovin, Vladivostokin, Haba-
rovskan ja Kuibyševkan valloittami-
nen. Toukokuussa 1939 Japani yrit-
ti valloittaa Mongolian kansantasa-

vallalle kuuluvan alueen Halhin-Gol-
joen  luona. Neuvostoliitto auttoi so-
tilaallisesti Mongoliaa, jonka kans-
sa sillä oli avunantosopimus. Kuu-
kausien ajan alueella käytiin anka-
ria taisteluja. Ilmataisteluissa 28.5.-
24.7. välisenä aikana ammuttiin alas 
199 Japanin lentokonetta. Kaatunei-
na Japani menetti heinä-elokuussa 
18900 sotilastaan. Samaan aikaan 
kun Moskovassa oli lopullisesti sel-
vinnyt, että Englanti ja Ranska eivät 
pyri Saksan vastaiseen sopimukseen 
Neuvostoliiton kanssa, aloittivat Pu-
na-armeija ja Mongolian armeija yh-
teishyökkäyksen 20.8. aamulla japa-
nilaisia miehittäjiä vastaan. Kuuden 
päivän taistelun jälkeen Japanin 6 
A saarrettiin ja tuhottiin pala palal-
ta lopullisesti 30.8.1939 illalla. Näin 
estettiin Japanin yritys luoda Hitle-
rin tueksi itärintama Neuvostoliittoa 
vastaan (katso KÄ 3/18 sivu 13).

Hitler pelkäsi vain Neuvos-
toliittoa

Neuvostohallituksen ponnistelut 
Saksan vastaisen rintaman luomi-
seksi eivät tuottaneet tulosta. Mün-
chenin sopimuksen jälkeen Neuvos-
toliitto oli eristettynä. Maa oli uhat-
tuna kolmelta suunnalta: (1) Hitler-
Saksan, (2) Japanin ja vielä (3) Im-
perialististen länsimaiden tahol-
ta. Neuvostodiplomatian tehtäväk-
si muodostui, kun yleistä rauhaa ei 
kyetty turvaamaan, rajoittaa kah-
den imperialistisen leirin sotilaalli-
sen selkkauksen vaikutusaluetta ja 
pitkittää neuvostomaan joutumis-
ta sotaan. Historia on osoittanut, et-
tä aina vaikeissakin tilanteissa löy-
tyy ratkaisumahdollisuuksia. Niin 
oli tässäkin tapauksessa. Espanjan 
sota, Hasan-järven taistelut, Neuvos-
toliiton apu Kiinalle ja esiintyminen 
Tšekkoslovakian kysymyksessä sekä 
Halhin-Gol-joen taistelut osoittivat 
Neuvostoliiton olevan valtio, jonka 
kanssa Hitler varoi joutumasta selk-
kaukseen. Hitleriläiset myös tiesi

Žukov selostaa Tšoibalsanille, Mongolian pää-
miehelle, kuinka Japanin 6. armeija lyötiin elo-
kuussa 1939.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto liiketoiminnaksi

Olen työskennellyt koko 
2000-luvun ammatillisessa kun-
toutuksessa mielenterveyskuntou-
tujien parissa. Olen havainnut tuo-
na aikana, kuinka kuntoutuspalve-
lut ovat yksityistyneet ja keskit-
tyneet. Tarjotut palvelut ovat tuot-
teistettu viime vuosina kiihtyvässä 
tahdissa markkinataloushenkisiksi. 
Yhteiskunnan tarjoamaa tukea kol-
mannen sektorin toimijoille on kar-
sittu myös ankarasti. Kilpailutus on 
tappanut monen pienen palvelun-
tuottajan. Kansallinen ja kansain-
välinen yksit yissektori himoitsee 
jo osuuttaan sosiaalisista markki-
noista. Tärkeintä uusissa kuntoutus-
tehtaissa näyttävät olevan mah-
dollisimman suuret kävijämäärät ja 
kuntoutuspäivien paljous. Kuntou-
tustehtaiden tarjoama suuri ryh-
mäkoko soveltuu oman kokemuk-
seni mukaan huonosti mielenter-
veyskuntoutujien kuntoutukseen. 
Päättäjät eivät ole kiinnostuneita 
a lan ammattilaisten ja kuntoutujien 
mielipiteistä kilpailutuksen tarpeel-
lisuuden suhteen.

Taantumuksellinen Suomi

Suomessa on valtava joukko syr-
jäytyneitä ja syrjäytymisuhan alai-
sia työikäisiä ihmisiä. Näihin lukeu-
tuu mm. ammattitaidotonta nuo-
risoa, osatyökykyisiä (vajaakuntoi-
sia), työkyvyttömyyseläkkeellä ole-
via, työttömiä, sairaita ja vammai-
sia ihmisiä. Maastamme löytyy val-

tava joukko pienituloisia ihmisiä, 
jotka eivät ole työelämän käytettä-
vissä jonkin toimintakykynsä rajoit-
teen vuoksi (fyysinen, kognitiivinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen). Sosiaali-
huollon roolina näyttää ole van kor-
vata tulevaisuudessa osan työvoi-
mahallinnon yhä vähenevistä teh-
tävistä ja palveluista. Yksityissekto-
ri on kiinnostunut tämän valtavan 
ihmisjoukon tarvitsemista sosiaa-
li- ja terveyspalveluista, koska niistä 
on lohkaistavissa pienillä työvoima-
kustannuksilla – yhteiskunnan ta-
loudellista tukea nauttien – sievoi-
set liikevoitot.

Suomi on siitä merkillinen 
yhteiskunta, että jos sen sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoon kuuluvaa 
jotain osakokonaisuutta muuteta-
an, niin oikeastaan vain nimi muut-
tuu uudeksi ja toimintaresurssit sen 
sijaan vain kapeutuvat. Hallituk-
siemme tarjoama tasa-arvoisuus on 
tarkoittanut 2000-luvulla pienitu-
loisten ja huono-osaisten ihmisten 
yhä huonompaa kohtelua ja yh-
teiskunnan tarjoamien palveluiden 
heikentämistä.

Helsingin kalasatamassa toimii 
jo jättiläismäinen terveys- ja hyvin-
vointikonserni. Tämä sote-palvelui-
den makkarateh das ja kierrätys-
keskus tarjoaa terveysasemapalve-
luita, aikuisten ja nuorten sosiaali-
työtä, suun terveydenhoitoa, psy-
kiatria- ja päihdepalveluita, toimin-
taterapiaa, sosiaali- ja asumisneu-
vontaa sekä vanhus- ja vammais-

palveluita. Ongelmat eivät pois-
tu, kun kaupunginosakohtaiset ter-
veysasemat, kunnalliset psykiatrian 
ja vammaisten poliklinikat korva-
taan liukuhihnoilla, kun ihmistyövoi-
ma minimoidaan sekä kun perus-
rutiinit hoidetaan tietotekniikan ja 
robotiikan avulla. Minä en pidä sii-
tä, että yhteiskunnan mielenter-
veyskuntoutujille suuntaamia asu-
mis-, kuntoutus- ja lääkäripalveluita 
kilpailutetaan ja lakkautetaan. Yksi-
tyistämisen myötä tähän toimintaan  
kohdistetut verovarat siirtyvät yk-
sityisten palveluntuottajien liike-
toiminnan ylläpitämiseen.

Mielestäni kunnan ja myös 
maakunnan tärkein tehtävä on edis-
tää asukkaidensa – ei liike-elämän – 
hyvinvointia. Jokaisella ihmisellä 
sekä terveellä että vammaisella tuli-
si olla oikeus ihmisarvoisen elämän 
edellyttämään turvaan, kohtuul-
liseen toimeentuloon ja huolen-
pitoon koko elämänsä ajan. Perus-
turvamme ja ihmisoikeuksiemme 
turvaamiseksi me tarvitsemme vah-
van uusliberalismin vastaisen kan-
sanrintaman.

On harmi kun yrittäjien silmät 
ovat olleet näin kauan ummessa 
vai ovatko he eläneet jossain ih-
meen kuplassa? Meinaan pätkä – 
ja orjatöistä on jo aikoja sitten tul-
lut maan tapa ja se taas on tarkoit-
tanut, kuinka köyhien perheiden 
lapset ovat kärsineet kurjuudesta.

 
Sipilän hallitus löi ison vaih-

teen päälle kurittamalla monin 
eri tavoin heikoimmassa asemas-
sa olevia. Kohta neljä vuotta lap-
set ovat joutuneet näkemään nii-
tä raipan iskuja, joita Sipilän halli-
tus on viuhuttanut heidän isilleen 
ja äideilleen.

 Tarvittiin ammattiyhdistys-
liike ja sen muutamien päivien lak-
koilu herättämään yrittäjien huoli 
lapsien nälästä. Tarvittiin lakkoilua, 
että ministeri Sampo Terho heräsi 
huomaamaan, että herranen aika, 
lapset voivat nähdä nälkää.

 
Hetkinen, joku tässä nyt 

mättää? Eikö muutama viikko sit-
ten kerrottu tutkimuksesta, kuin-
ka huonosti lapset syövät koulu-
ruokaa? Kertoivatko Suomen yrit-
täjät silloin huolensa? Vastuumi-
nisteri taisi lausua jotain poliittis-
ta höpinää.

  Miksi siis nyt vasta nou-
si kohu kouluruokailusta vaik-

ka se keskeytyy vain muutamaksii 
päiväksi, jos siksikään? Ettei vaan 
nyt politikoitaisi ja vieläpä lapsia 
hyväksikäyttäen? Sampo Terhol-
la olisi ollut koko hallituskausi ai-
kaa kohentaa nälkää näkevien lap-
sien asemaa, miksi et sitä tehnyt, 
miksi nyt vasta heräät?? Hyi hyi si-
nua ulkoilu vai mikä ministeri olit-
kaan Sampo Terho, miten rumaa 
politikointia nyt poliitikon urasi 
viime metreillä olet yltynyt harras-
tamaan!!

 
Hyi teitä yrittäjät kun lähdet-

te politisoimaan tilannetta, jos-
sa vain ja ainoastaan on kysymys 
työntekijöiden yhdenvertaisuu-
desta työelämässä, vieläpä perus-
tuslaillisesta sellaisesta.

 
On yrittäjiä, jotka pyyteet-

tömästi tekevät hyväntekeväi-
syyttä ilman suurta älämölöä, 
antavat ruokia jakeluun jne. He ei-
vät politikoi hyväntekeväisyydel-
lään, heillä on sydän paikallaan. He 
myös pitävät huolta työntekijöis-
tään. Heitä pienyrittäjinä, arjen vai-
keuksissa ja jaksamisessa arvostan. 
Tuntemani pienyrittäjät eivät kos-
kaan kaada vaikeuksiaan työnteki-
jöiden syyksi. Heille hatun nosto.

Akseli

Yrittäjät jakavat ruokaa – Sampo 
Terho ryhtyi politikoimaan!!

Huom! Etsi DIVA-kir-
jakaupasta kaikki tär-
keät käsikirjastosta-
si puuttuvat kirjat. Link-
ki kirjaluet teloon Kom-
munistien Liiton etusi-
vun kautta : https://www.
kommunistienliitto.com/

No joo, tarvittiin näemmä Sipilän yökkärimäinen hallitus herättä-
mään yrittäjissä solidaarisuus. Monet yrittäjät alkavat kuulemma ja-
kaa ruokaa lapsille. Tämä tarkoittanee sitä, että he alkavat myös köy-
hien perheiden äideille tarjoamaan kokoaikaisia töitä ja asianmukai-
sia palkkoja, jotta lapset tulevat saamaan kotona syötävää.

vät joutuvansa tukalaan asemaan 
mikäli Neuvostoliiton, Englannin 
ja Ranskan kolmiliitto toteutuu. Tä-
mä oli yksi syy siihen, että keväästä 
1939 saakka Hitlerin hallitus osoitti 
kiinnostusta normalisoida suhteen-
sa Moskovaan. Saksan hallitus esit-
ti 20.5.1939 Neuvostoliiton ja Sak-
san kauppaneuvottelujen jatkamis-
ta. Maiden suhteiden parantamisen 
otti puheeksi Saksan ulkoministe-
riön valtiosihteeri Weizsäcker touko-
kuun lopulla. Selvemmin asian otti 
esille Neuvostoliiton asiainhoitajan 
Astahovin kanssa 17.6.1939 Saksan 
Moskovan lähettiläs Schulenburg. 
Näihin yhteydenottoihin Neuvosto-
liitto ei reagoinut ja Saksan yhtey-
denotoissa syntyi tauko.

Saksa aloitti tunnustelut

Saksan tunnustelut jatkuivat heinä-
elokuussa Schulenburgin ilmaistes-
sa 25.7.1939 Neuvostoliiton Saksan 
asiainhoitajalle, että suhteiden pa-
rantaminen Neuvostoliiton kanssa 
on välttämätöntä. Tähänkään Neu-
vostoliitto ei reagoinut. Tämän jäl-
keen Ribbentrop ilmoitti 3.8.1939 
Neuvostoliiton asiainhoitajalle, ”et-
tei Neuvostoliiton ja Saksan välil-
lä ole kysymyksiä, joita ei voida rat-
kaista.” Tähänkään Neuvostoliitto ei 
vastannut. Neuvostohallitus tajusi 
hyvin selvästi Saksan tavoitteet sen 
hakeutumisessa yhteistyöhön neu-
vostohallituksen kanssa. Lausun-
nossaan Moskovan Berliinin asiain-
hoitaja arvioi, että saksalaiset eivät 
pitkään aio kunnioittaa sopi miaan 
velvoitteita. Silloin myös Saksan 
Moskovan lähettiläs totesi 4.8.1939, 
että ”neuvostohallitus pyrkii tosis-

saan sopimukseen Ranskan ja Eng-
lannin kanssa.” 

Kysely neuvostojoukkojen 
kuljetuksista Puolan ja Romanian 
kautta oli lähetetty Lontooseen ja 
Pariisiin 14.8.1939, mutta tähän tär-
keimpään kysymykseen ei saatu vas-
tausta vielä 21.8. mennessä. Siksikin 
elokuun puolivälin jälkeen neuvos-
tohallitukselle lopullisesti selvisi, et-
tä yritykset toimivan sopimuksen 
solmimiseen Englannin ja Ranskan 
kanssa on mahdotonta. Tästä löyty-
vät myös asiakirjatodistukset. Eng-
lannin ulkopoliittisen komitean jul-
kistetuista asiakirjoista ei löydy do-
kumenttia, joka todistaisi Englannin 
pyrkineen Neuvostoliiton kanssa te-
hokkaaseen avunantosopimukseen 
Saksan laajentumisen estämiseksi. 
Ne todistivat ainoastaan Englannin 
hallituspiirien käyttäneen neuvot-
teluja painostuskeinona saksalais-
englantilaisen sopimuksen aikaan-
saamiseksi.

Saksa kiirehti sopimuk-
seen pääsyä

Saksa oli kärsimätön. Viikko Ribben-
tropin ja Astahovin (3.8.) tapaami-
sesta vaati Saksan ulkoministeriön 
edustaja Karl Schnurre 10.8.1939 
keskustelussaan Astahovin kanssa 
häntä täsmentämään Neuvostolii-
ton asenteen Saksan sille teke mien 
ehdotusten suhteen. Kuitenkin vie-
lä tässä vaiheessa Neuvostohallitus 
halusi katsoa Englannin ja Ranskan 
”viimeisen kortin.” Siksi ”Moskova” 
edelleen pidättyi tekemästä päätök-
siä Saksan esitysten suhteen. 

Aika alkoi kuitenkin käydä vä-
hiin. Kolmen vallan neuvottelujen 
sabotointi, jota Englannin ja Rans-
kan hallitukset olivat USA:n tuel-

la viiden kuukauden ajan harjoit-
taneet, ei jättänyt Neuvostoliitolle 
valinnan varaa. Neuvostohallitus il-
moitti 14.8.1939 Astahovin välityk-
sellä Saksan ulkoministeriön edus-
tajalle Schnurrelle valmiudestaan 
käydä keskusteluja Saksan ja Neu-
vostoliiton suhteiden keskeisistä 
kysymyksistä. Heti samana päivä-
nä Ribbentrop ilmoitti Schulenbur-
gin kautta Moskovaan olevansa val-
mis itse saapumaan Moskovaan ja 
esitti pyynnön saada tavata Stalin. 
 Schulenburg välitti heti 15.8.1939 
Berliiniin Molotovin kysymyksen 
”suostuuko Saksa allekirjoittamaan 
hyökkäämättömyyssopimuksen 
Neuvostoliiton kanssa, antamaan 
turvallisuustakeet Baltian valtioil-
le sekä vaikuttamaan Japaniin Neu-
vostoliiton ja Japanin suhteiden pa-
rantamiseksi? Näihin kysymyksiin 
Ribbentrop vastasi 16.8.1939 myön-
tävästi ja ilmoitti olevansa valmis 
Moskovaan milloin tahansa 18.8. jäl-
keen. Schulenburgin kautta laajassa 
vastauksessaan Saksalle neuvosto-
hallitus ilmoitti toiveenaan, että en-
sin solmitaan finanssi- ja kauppaso-
pimus ja sitten lyhyen ajan kuluttua 
hyökkäämättömyyssopimus.

Neuvostoliitto joutui teke-
mään ratkaisun

Näiden keskustelujen jälkeen neu-
vostohallitus ilmoitti edelleen Schu-
lenburgin välityksellä 19.8.1939 Rib-
bentropille suostuvansa Ribbentro-
pin Moskovan tapaamiseen vasta 
viikko sen jälkeen, kun on julkaistu 
tiedonanto Saksan ja Neuvostoliiton 
kauppa- ja finanssisopimuksen alle-
kirjoituksesta. Tämä vastaus ei miel-
lyttänyt Saksaa. Hitler lähetti Stali-
nille kirjeen, jossa muistutti juuri äs-

ken 19.8.1939 allekirjoitetusta mai-
den välisestä finanssi- ja kauppaso-
pimuksesta ja pyysi hartaasti otta-
maan vastaan Ribbentropin viimeis-
tään elokuun 22. tai 23. päivänä. 

Englannin ja Ranskan kanssa 
käytyjen neuvottelujen ajaudut-
tua umpikujaan Neuvostoliitolla 
oli vaikea ratkaisu edessä. Oli vielä 
kerran harkittava vaihtoehdot: (1) 
Seurattava passiivisena sivusta, kun 
Saksa valloittaa alueita Euroopassa 
ja valmistautuu sotaan, (2) estettä-
vä sotatoimien alkaminen Saksan ja 
Neuvostoliiton välillä tai (3) estettä-
vä länsivaltojen ja Saksan Neuvos-
toliiton vastaisen liiton muodostu-
minen. Neuvostohallitukselle jäi yk-
si mahdollisuus. Samana päivänä 
21.8.1939 kun Vorošilov ehdotti so-
tilasvaltuuskuntien istuntojen kes-
keyttämistä (sotilaallisten neuvot-
telujen lopettamista), antoi Stalin 
vastauksen Hitlerin kirjeeseen. Sii-
nä hän esitti toivomuksen, että Sak-
san ja Neuvostoliiton välinen hyök-
käämättömyyssopimus muodostui-
si käänteeksi parempaan suuntaan 
maiden välisissä suhteissa ja lausui 
suostumuksen siihen, että Ribbent-
rop saapuu Moskovaan 23.8.1939. 
Tässä yhteydessä tulee muistaa, et-
tä 20.8.1939 alkoi Halhin-Gol-joella 
Mongolian armeijan ja puna-armei-
jan yhteishyökkäys japanilaisia mie-
hittäjiä vastaan.

Neuvostoliiton ja Saksan  
sopimus

Ribbentrop saapui ryhmänsä kanssa 
lentokoneella Moskovaan 23.8.1939. 
Saman päivän iltana Neuvostoliit-
to ja Saksa allekirjoittivat hyökkää-
mättömyyssopimuksen kymme-

neksi vuodeksi. Sopimus astui voi-
maan heti. Sopimusta solmiessaan 
Neuvostohallitus ei antautunut har-
hakuvitelmiin, vaan otaksui Hitle-
rin jossain vaiheessa rikkovan sopi-
muksen, mutta antavan Neuvosto-
liitolle aikaa valmistautua parem-
min tulevaan sotaan. Sopimus ei ol-
lut kahden valtion sotilaallinen sopi-
mus vaan hyökkäämättömyyssopi-
mus. Se ei eronnut sisällöltään vas-
taavista sopimuksista, joita Neuvos-
toliitto oli sopinut aiemmin muiden 
valtioiden kanssa. Tämä oli Neuvos-
toliiton perinteistä politiikkaa, jo-
ka pyrki noudattamaan leniniläisen 
rauhanomaisen rinnakkainolon pe-
riaatetta. Sopimuksessa kumpikin 
osapuoli (1) pidättyi hyökkäämästä 
toista osapuolta vastaan, (2) ratkai-
semaan kaikki riidat rauhanomaisin 
keinoin ja (3) olemaan osallistumat-
ta toiselle osapuolelle vihamielisen 
liittouman toimintaan.
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