Rising from the ruins
Character cards

Kertoja 1 (K1) **

Kertoja 2 (K2) **

Sinä ja muut kertojat selitätte, mitä kussakin Sinä ja muut kertojat selitätte, mitä kussakin
kohtauksessa tapahtuu.
kohtauksessa tapahtuu.
Te ymmärrätte Euroopan Unionin historiaa.
Te ymmärrätte Euroopan Unionin historiaa.
Asu: Musta yläosa.
Kertoja 3 (K3) **

Asu: Musta yläosa.
Kertoja 4 (K4) **

Sinä ja muut kertojat selitätte, mitä kussakin Sinä ja muut kertojat selitätte, mitä kussakin
kohtauksessa tapahtuu.
kohtauksessa tapahtuu.
Te ymmärrätte Euroopan Unionin historiaa.
Te ymmärrätte Euroopan Unionin historiaa.
Asu: Musta yläosa.
Ohjaaja ****

Asu: Musta yläosa.
Näyttämömestari****

Sinä ja näyttämömestari kerrotte hahmoille Sinä ja ohjaaja kerrotte hahmoille millon ja mihin
millon ja mihin heidän tulee liikkua. Te vastaatte heidän tulee liikkua. Te vastaatte näytelmän
etenemisestä.
näytelmän etenemisestä.
Vuorosanasi on merkitty kursivoidulla tekstillä, Vuorosanasi on merkitty kursivoidulla tekstillä,
esimerkiksi näin:
esimerkiksi näin:
Ohjaaja: (Adenauer ja Hallstein asettuvat LänsiSaksan ja Neuvostoliiton väliin.)

Näyttämömestari: (He kantavat mukanaan
lavalle tajuttoman Länsi-Saksan.)

Asu: Musta yläosa.

Asu: Musta yläosa.

Konrad Adenauer**
Länsi-Saksa
Olet lakimies ja poliitikko. Olit Kölnin kaupungin
pormestari Hitlerin valtaan nousun aikaan.
Kieltäydyit laittamasta hakaristilippuja esille,
joten natsit antoivat sinulle potkut ja jäädyttivät
varasi. He suunnittelivat salamurhaasi. Sinut
pidätettiin vuonna 1934 ja uudelleen vuonna
1944. Sinut lähettettiin keskitysleirille, mutta
leirin lääkäri auttoi sinua pakenemaan. Vaimoasi
kuulusteltiin, minkä jälkeen hän yritti
itsemurhaa. Piilottelit Saksassa, kun IsoBritannia ja USA pommittivat maata ja
miehittivät sen.

Walter Hallstein**
Länsi-Saksa
Olet Saksan nuorin professori.
Toisen maailmansodan syttyessä liityit Saksan
armeijaan. Sinut lähetettiin valloittamaan
Ranskaa. Vuonna 1944 sinut vangittiin ja
lähetettiin sotavankileirille Amerikkaan. Kerroit
muille vangeille heidän oikeuksistaan.
Sodan jälkeen palasit yliopisto-opettajaksi
Saksaan ja Yhdysvaltoihin. Uskot, että Saksan
liittotasavallan
(Länsi-Saksa)
ja
muiden
eurooppalaisten
demokratioiden
tulisi
muodostaa yhdentynyt Eurooppa.

Sodan jälkeen palasit Kölnin pormestariksi.
Perustit poliittisen puolueen nimeltä Saksan Länsi-Saksan liittokansleri Konrad Adenauer
kristillisdemokraattinen puolue (CDU), jonka nimittää sinut ulkoministeriksi. Haluat Länsitarkoitus oli yhdistää katoliset ja protestantit.
Saksan liittyvän Natoon ja Euroopan hiili- ja
teräsyhteisöön.
Vuonna
1949
sinut
valittiin
Saksan
liittotasavallan (Länsi-Saksa) liitto-kansleriksi.
• Olet täynnä energiaa.
Olet pätevä ja käytännön-läheinen. Sinun
• Olet hyvin vakuuttava.
johdollasi Länsi-Saksasta tuli vakaa demokratia.
• Olet Euroopan komission ensimmäinen
Pyrit hieromaan sopua maiden kanssa, joita
puheenjohtaja vuodesta 1958 vuoteen
vastaan soditte toisessa mailmansodassa.
1967
• Olet protestantti.
• Ulkomuotosi on rujo. Kasvoissasi on
• Tulet hyvin toimeen Jean Monnet’n,
autokolarissa tulleita arpia.
ranskalaisen “Euroopan Unionin isän”
• Olet energinen ja voimakasluonteinen.
kanssa.
• Olet
älykäs,
karismaattinen
ja
kunnioitusta herättävä.
Asu: Sotavangin puku.
• Olet hyvä neuvottelija.
• Olet uskossa oleva katolinen.
• Olet vanhempi kuin muut “EU:n isät”.
Lempinimesi on ‘Der Alte’, joka
tarkoittaa vanhusta.
• Tulet erityisen hyvin toimeen Ranskan
ulkoministeri Robert Shumanin kanssa.
Asu: Likainen vangin puku.

Länsi-Saksa***

Alankomaat*

Kuvastat Saksan liittotasavallan (Länsi-Saksa)
tuntoja toisen maailmansodan jälkeen. Ilmennät
pelokkaan ja epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot
peloista, epäluulosta ja vaistovaraisesta
kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä
maasi kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee.
Sanot ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla
sanoa.

Kuvastat
Alankomaiden
tuntoja
toisen
maailmansodan jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja
epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot peloista,
epäluulosta ja vaistovaraisesta kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä maasi
kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee. Sanot
ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla sanoa.

Adolf Hitler ja hänen natsipuolueensa johtivat
sinua
vuodesta
1933
vuoteen 1945.
Kaupunkejasi
pommitettiin,
kansalaisiasi
tapettiin ja lopulta USA, Neuvostoliitto, IsoBritannia ja Ranska miehittivät sinut.

Adolf Hitler ja hänen natsipuolueensa
miehittivät sinua vuodesta 1940 vuoteen 1945.
Kaupunkejasi pommitetiin, kansaasi tapettiin ja
maasi
juutalaiset
kaasutettiin
hengiltä
keskitysleireillä. Kansasi eli pelossa.

Vuonna 1944 natsi-Saksa esti ravinnon
Sinut on jaettu neljään osaan, joita USA, toimittamisen maahasi ja ohjasi sen omalle
Neuvostoliitto,
Iso-Britannia
ja
Ranska armeijalleen. Kansasi näki nälkää
hallitsevat.
Lopulta vuonna 1945 USA, Neuvostoliitto, IsoBritannia ja Ranska vapauttivat sinut Saksan
• Olet sodan invalidisoima.
miehityksestä.
• Olet katkera tappiostasi.
• Suret kuolleita kansalaisiasi.
• Olet vihainen siitä, mitä sinulle
• Tunnet syyllisyyttä Hitlerin ja natsien
tapahtui sodan aikana.
hirmutöistä.
• Väkimäärään suhteutettuna
kansalaisiasi kuoli natsi-Saksan
Asu: Veren tahrimat rääsyt.
valloittamista maista eniten.
Asentosi
kuvaa
syyllisyyttä
natsiajan
• Suret kuolleita kansalaisiasi.
julmuuksista.
• Olet katkera, että kaupunkejasi kuten
Rotterdam, Arnhem and Nijmegen
pommitettiin rajusti. Haluat palan
Saksasta korvaukseksi (Bakker Shut suunnitelma)
• Et halua Saksan kansalaisten
oleskelevan Alankomaissa, vaan
karkotat heidät. (Operaatio Musta
Tulppaani)
Asu: Veren tahrimat rääsyt.

Johan Willem Beyen*
Alankomaat
Olet rikas pankkiiri. Työskentelit ensin
Unileverin johtajana, sitten sinusta tuli
Alankomaiden valtiovarainministeri.
Vuonna 1940, jolloin natsit valloittivat
Alankomaat, sinä pakenit Lontooseen. Bretton
Woodsin konferenssissa suunnittelit uuden
taloudellisen rakenteen koko Euroopalle. Uskot,
että euroopanlaajuinen taloudellinen yhteistyö
on ainut tapa luoda vaurautta ja työllisyyttä ja
ehkäistä sotia.
Sodan jälkeen sinusta tulee Alankomaiden
ulkoministeri. Edustat maatasi Maailmanpankin
hallituksessa ja Kansainvälisessä
valuuttarahastossa (IMF).

Sicco Mansholt**
Alankomaat
Olet alankomaalainen maanviljelijä. Olet
sosialisti. Kuulut sosiaalidemokraattiseen
työväenpuolueeseen.
Kun natsit valloittavat Alankomaat, sinusta
tulee vastarintataistelija. Välität
tiedustelutietoja Iso-Britannian hallitukselle.
Piilotat pakolaisia maatilallesi ja toimitat ruokaa
piilossa eläville juutalaisille.
Sodan jälkeen sinusta tulee maatalous-,
kalastus- ja ruoanjakeluministeri. Olet
ministereistä nuorin, mutta sinulla on raskain
tehtävä: sinun on saatava Alankomaiden
nälkiintynyt kansa ruokittua.

Suoriudut tehtävästäsi hyvin. Saat
Autat talousliiton luomisessa Alankomaiden, ruoantuotannon käyntiin nopeasti, mutta
Belgian ja Luxemburgin välille. Poistat kaupan Alankomaiden nälänhädän muisto ei jätä sinua
esteitä näiden maiden väliltä. Maita aletaan koskaan. Uskot, että eurooppalaisten
kutsua Benelux-maiksi.
maanviljelijöiden tulisi työskennellä yhdessä
ruoantuotannon varmistamiseksi. Haluat
Vuonna 1948 Amerikka tarjoaa Euroopalle 17
Euroopalle yhteisen maatalouspolitiikan, jotta
nälkä ei enää uhkaisi Eurooppaa.
miljardin dollarin taloudellista apua, jota
kutsutaan Marshall-avuksi ulkoministeri George
Marshallin mukaan.
16 Euroopan maata perustaa Euroopan
taloudellisen yhteistyöjärjestön (OEEC) avun
jakamiseksi. OEEC on myöhemmän Euroopan
unionin “peruskivi”.
•
•
•
•

Tulet varakkaasta perheestä.
Olet koulutukseltasi lakimies.
Olet kansainvälinen ja paljon
matkustanut henkilö.
Olet hurmaava ja pidetty henkilö.

Asu: sodanajan puku, paita ja solmio.

•
•
•
•
•
•

Olet fyysisesti ja henkisesti vahva.
Olet luotettava ja uskottava henkilö.
Olet karismaattinen.
Olet huolestunut tavllisten ihmisten
hyvinvoinnista Euroopassa ja Euroopan
entisissä siirtomaissa.
Sinusta siirtolaisten pitäisi saada
Alankomaiden kansalaisuus.
Vaikutat siihen, että Anne Frankin
museo perustetaan Amsterdamiin.

Asu: työvaatteet
Varuste: pistooli

Italia**

Ranska***

Kuvastat Italian tuntoja toisen maailmansodan
jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja epäluuloisen
kansan tuntoja. Kerrot peloista, epäluulosta ja
vaistovaraisesta kansallismielisyydestä, jota
suuri määrä ihmisiä maasi kahviloissa, kaupoissa
ja kaduilla kokee. Sanot ääneen sen, mitä
poliitikot eivät uskalla sanoa.

Kuvastat Ranskan tuntoja toisen maailmansodan
jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja epäluuloisen
kansan tuntoja. Kerrot peloista, epäluulosta ja
vaistovaraisesta kansallismielisyydestä, jota
suuri määrä ihmisiä maasi kahviloissa, kaupoissa
ja kaduilla kokee. Sanot ääneen sen, mitä
poliitikot eivät uskalla sanoa.

Benito Mussolini johti maatasi vuodesta 1929
vuoteen 1943. Mussolini oli Adolf Hitlerin
läheinen liittolainen. Amerikan, Iso-Britannian ja
Saksan joukot taistelivat alueillasi. Kaupunkejasi
pommitettiin, kansaasi kuoli ja lopulta
liittoutuneet valloittivat maasi.

Sinut valloitettiin salamahyökkäyksellä vuonna
1940. Natsit pitivät maatasi hallussaan viisi
vuotta. 80 % ruoantuotannostasi otettiin Saksan
armeijan käyttöön. Etenkin maalaisväestösi
näkee nälkää. Kaksi miljoonaa ranskalaista
sotilasta lähetetään Saksaan pakkotyöhön.
Juutalaisväestösi
viedään
keskitysleireihin
tuhottavaksi.
Osasta
väestöstäsi
(usein
kommunisteista) tulee vastarintataistelijoita. He
välittävät tiedustelutietoa Iso-Britannian ja
Amerikan hallituksille, auttavat liittoutuneiden
vakoojia ja tekevät sabotaasia. Kaupunkejasi
pommitetaan
ankarasti,
erityisesti
liittoutuneiden hyökkäyksen aikana 1944.

•
•
•
•
•

Olet sodan traumatisoima ja tappion
nöyryyttämä.
Napolin,
Genovan
ja
muiden
kaupunkien pommitustuhot järkyttävät
sinua.1
Yli 291 000 sotilasta and yli 153 000
siviiliä on kuollut tai kadonnut.2
Suret kuolleita kansalaisiasi.
Sodan jälkeen joudut maksamaan
sotakorvauksia maille, joita vastaan
taistelit (Jugoslavia, Neuvostoliitto,
Kreikka, Albania ja Etiopia). Et hyväksy
tätä.

Asu: Veren tahrimat rääsyt.
Kannat mukanasi syyllisyyttä Mussolinin ajan
fasistihallinnosta.

600 000 kansalaistasi luolee sodan seurauksena.
Viimein vuonna 1944 USA, Iso-Britannia ja
vapaan Ranskan armeija vapauttavat sinut
natsien vallan alta.
•

•
•
•

Sodan jälkeen tunteesi ovat
ristiriitaiset. Tunnet häpeää siitä, että
maasi juutalaisia, kommunisteja ja
natsien vastustajia on tapettu.
Suret kuolleita kansalaisiasi.
Olet vihainen Saksalle ja janoat kostoa.
Haluat varmistaa, ettei Saksa hyökkää
maahasi enää koskaan.
Stalin herättää epäluulosi. Pelkäät,
että Neuvostoliitto yrittää ottaa vallan
Euroopassa.

Asu: Veren tahrimat rääsyt.
Tarvikkeet: Pistooli

1
2

http://humanities.exeter.ac.uk/history/research/centres/warstateandsociety/projects/bombing/italy/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#Total_deaths

Alcide de Gasperi*
Italia

Altiero Spinelli*
Italia

Olet poliisin poika. Perheesi on italialainen,
mutta elit ensimmäiset vuotesi Itävalta-Unkarin
hallitsemalla alueella, joka liitettiin takaisin
Italiaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Palaat Itävaltaan mennessäsi yliopistoon. Olet
köyhä. Saat päivän ainoan lämpimän ruokasi
soppakeittiöstä. Sinulla ei ole lämpimiä
vaatteita. Olet harras katolilainen.

Olet nuori mies Roomasta. 17-vuotiaana liityt
Mussolinia
vastustavaan
kommunistiseen
puolueeseen. Sinulle annetaan 16 vuoden
vankeustuomio. Mussolini tarjoaa armahdusta,
jos hylkäät poliittisen vakaumuksesi. Et suostu
tähän.
Vankilassa kouluttaudut lukemalla ja ottamalla
oppia mulita poliittisilta vangeilta. Olet
kommunisti mutta samalla vapaa ajattelija:
kritisoit Stalinin poliittisia puhdistuksia. Tämän
takia joudut riitoihin Italian kommunistisen
puoleen kanssa.

Sinusta tulee katolisen lehden uutistoimittaja ja
myöhemmin poliitikko. Perustat Italian
kansanpuolueen. Vastustat Mussolinia ja
fasisteja. Mussolini kieltää puoleesi ja sinut
vangitaan. Paavi järjestää vapautuksesi ja antaa
sinulle töitä Vatikaanin kirjastosta, jossa Kirjoitat vankilassa salaisen manifestin, jonka
työskentelet seuraavat 14 vuotta.
mukaan Euroopan tulisi muodostaa liittovaltio,
joka on niin tiivis, etteivät sodat olisi mahdollisia.
Perustat
salaa
Kristillis-demokraattisen Kirjoitat manifestisi tupakkapapereille, jotka
puolueen ja sodan jälkeen sinut valitaan Italian vaimosi Ursula salakuljettaa vankilasta. Hän
pääministeriksi. Pysyttelet vallassa vuodet 1945- antaa manifestin Italian vastarintaliikkeelle.
1953.
Sodan jälkeen perustat Italian federalistisen
• Elät katolisten oppien mukaan. liikkeen. Toimit pääministeri Alcide de Gasperin
Tyttäresi on nunna. Rikastuminen ei neuvonantajana.
kiinnosta sinua.
• Olet älykäs ja rohkea.
• Uskot kompromisseihin, demokratiaan
ja kansainväliseen yhteistyöhön.
• Puolustat rohkeasti sitä, mihin uskot.
• Mielestäsi Italian tulisi luoda tiivit
• Olet kommunisti, muttet pelkää
taloudelliset siteet muiden Euroopan
arvostella Stalinia.
maiden kanssa.
• Maiden pitäisi mielestäsi etsiä sopua Asu: Vangin puku
kaunan kantamisen sijaan.
• Autat Italiaa etsimään sopua sen
vanhojen vihollisten, Ranskan ja LänsiSaksan kanssa.
Asu: resuinen puku, paita ja solmio.

Robert Schuman***
Ranska

Jean Monnet***
Ranska

Olet eurooppalaisuuden perikuva: äitisi oli
kotoisin Luxemburgista, isäsi syntyi Alsacessa,
joka oli osa Ranskaa vuoteen 1871 saakka, jolloin
Saksa liitti sen omiin alueisiinsa. Alsace
palautettiin
Ranskalle
ensimmäisen
maailmansodan päätteeksi. Tästä syystö puhut
ranskaa saksalaisella aksentilla. Rakastat
molempia maita ja niiden asukkaita.

Olet nuori mies Cognacin kaupungista
Ranskasta. Lopetat koulun 16-vuotiaana ja
menet töihin isäsi yritykseen. Asut Lontoossa ja
matkustat liikeasioissa mm. Skandinaviaan,
Venäjälle, Egyptiin, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.
Tunnet
maailman
rikkaimpia
ihmisiä:
Rockefellerit USA:ssa, Boschin suvun Saksassa ja
Wallenbergit Ruotsissa.

Yliopistossa opiskelit lakia, taloutta, politiikkaa,
teologiaa ja tilastotieteitä. Sinusta tulee
kristillisen kansanpuolueen poliitikko ja Ranskan
hallituksen nuorempi ministeri.

Ensimmäisen maailmansodan aikana sait
Ranskan ja Iso-Britannian hallitukset sopimaan
yhteisestä varustehankinnoista. Sodan jälkeen
toimit hetken ajan vastaperustetun Kansainliiton
apulaispääsihteerinä.

Toisen maailmansodan aikana Iso-Britannian
hallitus
lähetti
sinut
edustajakseen
Yhdysvaltoihin.
Suostuttelit
presidentti
Rooselveltin
tukemaan
Britannian
sotaponnistuksia. Yhdysvallat tuki brittejä
lähettämällä Euroopaan lentokoneita, aseita ja
ammuksia. Tulit hyvin toimeen Rooseveltin
kanssa. Kerroit hänelle, että yhdistynyt
Sodan jälkeen sinusta tulee Ranskan
Eurooppa on ainoa keino taata rauha ja vauraus
talousministeri, ulkoministeri ja pääministeri.
Euroopassa. Palattuasi Yhdysvalloista liityt
Olet
kuuluisa
Schumanin
julistuksesta
Ranskan hallitukseen, joka on maanpaossa
(9.5.1950), jossa ehdotat yhteistä valvontaa
Marokon Tangerissa.
sotateollisuudelle tärkeiden hiilen ja teräksen
tuotannolle. 9.5. on nykyisin Eurooppa-päivä.
Sodan jälkeen vastaat Ranskan talouden
Olet Euroopan parlamentin ensimmäinen
modernisoinnista. Toukokuussa 1950 sinä ja
puhemiesa (1958-60).
Robert Schuman luonnostelette Schumanin
julistuksen jossa ehdotatte yhteistä valvontaa
• Olet uskossa oleva katolinen. Et sotateollisuudelle tärkeiden hiilen ja teräksen
koskaan
mene
naimisiin.
Elät tuotannolle.
selibaatissa.
• Olet ujo ja hiljainen. Et nauti puheiden
• Olet optimisti. Olet hurmaava ja
pitämisestä.
vakuuttava.
• Uskot, että kohtalosi on luoda
• Olet energinen. Sinulla on aina kiire
Eurooppaan pysyvä rauha.
saada asiat hoidetuiksi.
• Olet Euroopan Hiili- ja teräsyhteiskon
Asu: tumma puku.
ensimmäinen puheenjohtaja
• Sait lempinimen “Euroopan isä”.
Saksan valloittaessa Ranskan vuonna 1940 liityt
Ranskan vastarintaliikkeeseen. Jäät vangiksi ja
sinua kuulustellaan. Ystäväsi varoittaa, että
natsit aikovat lähettää sinut Dachaun
keskitysleirille. Pakenet ja piileskelet Ranskassa
seuraavat kolme vuotta.

Asu: Tyylikäs puku, paitapusero ja solmio.

Joseph Bech*
Luxemburg

Paul Henri Spaak**
Belgia

Opiskelit oikeustiedettä Sveitsissä ja Ranskassa.
Kiinnoistui politiikasta. Liityit konservatiiviseen
kristilliseen puolueeseen ja tulet valituksi
Luxemburgin parlamenttiin.

Äitisi, enosi ja isoisäsi ovat poliitikkoja mutta
isäsi on runoilija ja näytelmäkirjailija.
Ensimmäisen maailmansodan syttyessä olet 15vuotias. Saksan joukkojen marssiessa läpi
Belgian yrität liittyä Belgian armeijaan, mutta
sinut vangitaan ja joudut vankileirille.

Ensimmäisen maailmansodan ajan Luxemburg
on Saksan miehittämä. Järkytyt siitä, kuinka
voimaton maasi on tämän ajan. Sodan jälkeen
Luxemburg ja Belgia muodostavat talousliiton.
Vuonna 1926 sinusta tulee pääministeri ja
myöhemmin ulkoministeri. Kolme vuotta
myöhemmin vuonna 1929 Wall Streetin
pörssiromahdus
aiheuttaa
talouden
romahduksen Euroopassakin.
Vuonna 1940 Saksa miehittää Luxemburgin.
Sinä, koko hallitus sekä suurherttuatar Charlotte
pakenette Englantiin. Hallitus toimii maanpaosta
käsin. Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin
maanpaossa
olevat
hallitukset
sopivat
muodostavansa tulliliiton, joka sallii tavaroiden
tullivapaan
kuljetuksen
maiden
välillä.
Myöhemmin näitä maita aletaan kutsua
Benelux-maiksi.
•
•

Uskot, että kansainvälinen yhteistyö on
ainoa keino rauhan turvaamiseksi
Luxemburgissa.
Maasi liittyy Euroopan hiili- ja
teräsyhteisöön. Olet ilahtunut siitä,
että yhteisön päämaja rakennetaan
Luxemburgiin.

Sodan jälkeen opiskelet oikeustiedettä. Tulet
kuuluisaksi puolustessasi italialaista opiskelijaa,
joka
yritti
salamurhata
kruununprinssi
Umberton tämän Belgiaan suorittaman
valtiovierailun aikana.
Olet sosialisti ja liityt Belgian työväen
puolueeseen. Vuonna 1938 sinusta tulee Belgian
pääministeri. Saksan valloittaessa Belgian
seuraavan vuonna pakenet Englantiin kuormaautoon rakennetun valelattian alla piileskellen.
Sinut nimitetään Belgian Lontoossa maanpaossa
toimivan
hallituksen
ulkoministeriksi.
Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin
maanpaossa
olevat
hallitukset
sopivat
muodostavansa tulliliiton, joka sallii tavaroiden
tullivapaan
kuljetuksen
maiden
välillä.
Myöhemmin näitä maita aletaan kutsua
Benelux-maiksi.
Sodan jälkeen olet innoissasi kansainvälisestä
yhteistyöstä. Olet Rooman sopimuksen
laatimisen voimahahmoja. Toimit aktiivisesti
myös Euroopan neuvostossa ja Euroopan hiili- ja
teräsyhteisössä.
•

Asu: Sota-ajan puku, paita ja solmio sekä hattu.
•
•
•
•

Olet loistava puhuja. Saat ihmiset
kuuntelemaan asiaasi ja osaat
suostutella heitä tukemaan
näkemyksiäsi.
Nautit Yhdysvaltojen suosiota.
Toimit Yhdistyneiden Kansakuntien
(YK)
ensimmäisen
täysistunnon
puheenjohtajana vuonna 1946.
Toimit NATOn pääsihteerinä vuosina
1957-1960.
Olet erinomainen tenniksen pelaaja.
Pelasit Belgian Davis Cup -joukkueessa
vuonna 1922.

Asu: Tyylikäs sota-ajan puku, paita ja solmio.

Luxemburg*

Iso-Britannia**

Kuvastat
Luxemburgin
tuntoja
toisen
maailmansodan jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja
epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot peloista,
epäluulosta
ja
vaistovaraisesta
kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä
maasi kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee.
Sanot ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla
sanoa.

Kuvastat
Iso-Britannian
tuntoja
toisen
maailmansodan jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja
epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot peloista,
epäluulosta
ja
vaistovaraisesta
kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä
maasi kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee.
Sanot ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla
sanoa.

Adolf Hitler armeijoineen miehitti maatasi
vuodesta 1940 vuoteen 1945. 10000
kansalaistasi pakeni maasta ja koko hallituksesi
meni maanpakoon Lontooseen. Sinulla ei ollut
lainkaan
sananvaltaa
omasa
maassasi;
Luxemburg oli natsien johtama. Kansalaisiasi
kiellettiin puhumasta ranskaa. Maasi nuoret
miehet
pakotettiin
Saksan
asevoimien
palvelukseen. 3000 heistä kuoli sodan aikana.
Maasi juutalaisväestö tuhotaan lähes kokonaan,
vain 36 heistä tiedetään jääneen henkiin.

Taistelit Adolf Hitleriä ja hänen armeijaansa
vastaan viiden vuoden ajan. Maasi naiset
työskentelivät tehtaissa miesten ollessa
asepalveluksessa. 384 0003 sotilastasi menetti
henkensä sodassa. Kaupunkejasi pommitettiin:
Lontoo, Hull, Liverpool, Manchester ja Coventry
tuhoutuvat pahoin hyökkäyksissä vuosina 1940
ja 1941. Yli 67 000 siviiliä sai surmansa. Paljon
useampi haavoittui.

Jotkut
luxemburgilaiset
muodostavat Yhdessä liittolaistesi USA:n ja Neuvostoliiton
vastarintaryhmiä. Jotkut suojelevat juulailaisia, kanssa lyötte Saksan armeijan vuonna 1945.
jotkut välittävät tiedustelutietoja liittoutuneille
ja
jotkut
osallistuvat
Luxemburgin
• Olet uuvuksissa viidestä sotavuodesta.
vapautustaisteluihin.
• Olet vihainen maasi kokemasta
tuhosta ja kansalaistesi kuolemista.
Lopulta USA, Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja
• Haluat kostaa Saksalle; iloitset siitä,
Ranska vapauttavat sinut natsien miehityksestä
että natsijohtajat joutuvat syytteeseen
vuonna 1944.
rikoksistaan.
• Olet vihainen siitä, mitä maallesi
• Samaan aikaan tunnet ennakkoluuloa
tapahtui sodan aikana.
Stalinia kohtaan. Pelkäät, että
• Mielipiteesi puolueettomuudesta on
Neuvostoliitto yrittää ottaa vallan
muuttunut. Se ei pitänyt maatasi
Euroopassa.
turvassa. Päätät, että maasi on oltava
• Maasi on vararikon partaalla. Et ole
mukana yhdistyvässä Euroopassa.
enää maailman mahtavin maa.
Asu: nuhruiset vaatteet
Asu: Sodan kuluttamat veriset vaatteet.
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Figures include soldiers from British colonies

Belgia**
Kuvastat Belgian tuntoja toisen maailmansodan
jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja epäluuloisen
kansan tuntoja. Kerrot peloista, epäluulosta ja
vaistovaraisesta kansallismielisyydestä, jota
suuri määrä ihmisiä maasi kahviloissa, kaupoissa
ja kaduilla kokee. Sanot ääneen sen, mitä
poliitikot eivät uskalla sanoa.
Saksan
armeija
valtaa
maasi
salamahyökkäyksellä (Blitzkrieg) vuonna 1940.
Miehitys kestää viisi vuotta. Sotilaasi pakotetaan
Saksan armeijaan ja siviiliväestöä kuljetetaan
pakkotyöhön
Saksaan.
Juutalaisväestösi
tuhotaan keskitysleireillä. Jotkut kansalaisesi
(usein
kommunistit)
ryhtyvät
vapaustaistelijoiksi, välittävät tiedustelutietoja
Iso-Britannian ja Saksan hallituksille, auttavat
liittoutuneiden laskuvarjojääkäreitä ja vakoojia
ja toimeenpanevat sabotaaseja. Kaupunkejasi
pommitetaan, erityisesti vuonna 1944 kun
liittoutuneet yrittävät vapauttaa maasi.

Winston Churchill**
Iso-Britannia
Olet englantilaisen lordin ja varakkaan
amerikkalaisnaisen poika. 21-vuotiaana liityit
armaijaan ja sodit Intiassa, Sudanissa ja EteläAfrikassa. Olet toiminnan mies. Hankkiuduit
tarkoituksellisesti vaaralliseksi tiedettyihin
taisteluihin.
Sinusta tulee poliitikko. Uskot vapaakauppaan.
Ensimmäisessä maailmansodassa vastaat IsoBritannian laivastosta. Meriministerinä olet
vastuussa katastofiin päättyneestä Gallipolin
taistelusta. Eroat hallituksesta ja lähdet
taistelemaan
länsirintamalle.
Palattuasi
Englantiin sinusta tulee aseministeri.

Toisen maailmansodan ajan olet Iso-Britannian
pääministeri. Tulet hyvin toimeen USA:n
presidenttien Rooselveltin ja Trumanin kanssa.
88000 kansalaistasi kuoleen sodan aikana. Staliniin et sitä vastoin luota; uskot hänen
Lopulta USA, Iso-Britannia ja Ranska vapauttavat tavoittelevan valta-asemaa Euroopassa.
sinut natsien miehityksestä vuonna 1945.
• Olet
inspiroiva
johtaja.
Pidät
• Olet vihainen siitä, mitä maallesi
taisteluhenkeä yllä koko sodan ajan.
tapahtui sodan aikana.
• Uskot, että yhdistynyt Eurooppa on
• Haluat hyvitystä sotavaurioista ja
ainoa varma tapa turvata rauha ja
kansasi kohtaamasta kärsimyksestä.
hyvinvointi.
• Suret menehtyneitä kansalaisiasi.
• Olet ensimmäisiä ihmisiä, jotka alkavat
• Mielipiteesi puolueettomuudesta on
puhua “Euroopan yhdysvalloista”.
muuttunut. Se ei pitänyt maatasi
turvassa. Päätät, että maasi on oltava
Asu: Puku, paitapusero ja solmio.
mukana yhdistyvässä Euroopassa.
Asu: Surkea sota-ajan asu

Tarvike: Sikari (paksu tussi)

Kenraali George Marshall***
Yhdysvallat

Josef Stalin***
Neuvostoliitto

Olet Yhdysvaltain armeijan viiden tähden
kenraali. Taistelit ensimmäisessä maailmansodassa ja olet presidentti Rooseveltin korkein
sotilaallinen neuvonantaja toisen maailmansodan aikana. Osallistuit Teheranin konferenssiin vuonna 1943 ja Jaltan sekä Potsdamin
konferensseihin vuonna 1945. Näissä konferensseissa tapasit Josef Stalinin, johon et luota. Uskot
hänen yrittävän vallata koko Euroopan ja
pakottavan sen kommunismiin.

Olet suutarin ja palvelijattaren poika. Sinusta
tulee bolsevikki4 ja vallankumouksellinen.
Tavoitteesi on syöstä tsaari vallasta. Järjestät
lakkoja, ryöstät pankkeja sekä kidnappaat ja
murhaat ihmisiä. Sinut lähetetään Siperiaan
vankileirille, josta onnistut pakenemaan. Vuonna
1917 bolsevikit ottavat vallan Venäjällä. Kun
puoleen johtaja Lenin kuolee, sinä “puhdistat”
puolueen kilpailijoistasi ja sinusta tulee
Neuvostoliiton johtaja. Olet diktaattori. Hallitset
pelolla ja väkivallalla.

Maailmansodan
loppuvaiheessa
elinolot
Euroopassa ovat niin kehnot, että myös uusi
presidentti Truman pelkää eurooppalaisten
maiden kääntyvän kommunismiin. Kesäkuussa
1947 Truman lupaa antaa 17 miljardin dollarin
edestä talousapua niille maille, jotka lupaavat
poistaa kaupan esteet ja modernisoida
teollisuuttaan. Maiden, jotka ottavat vastaan
tätä apua, on säilyttävä demokraattisesti
hallittuina.

Vuonna 1941 Saksa hyökkää Neuvostoliittoon.
Muodostat Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen
kanssa
Saksan
vastaisen
liittoutuman.
Leningrad, Stalingrad ja Moskova joutuvat
piiritetyiksi.
Puna-armeijaksi
nimitetyt
neuvostoliittolaiset
sotilaat
taistelevat
urhoollisesti
työntäen
saksalaiset
pois
Neuvostoliitosta, Puolasta, Saksan itäosista,
Tsekkoslovakiasta, Romaniasta ja Bulgariasta.
Otat tarkoituksella mainitut alueet hallintaasi
muodostaaksesi suojavyöhykkeen Neuvostoliiton länsirajalle.

Olet vastuussa tämän avun jakamisen
organisoinnista. Sitä aletaan kutsua Marshallavuksi. Stalin kieltää kommunistisia maita
ottamasta Marshall-apua vastaan.
•
•

•

Toivot Marshall-avun tekevän
Euroopasta taas vauraan.
Uskot, että taloudellisesti vahva ja
vakaa Eurooppa on ainoa keino estää
kommunismin leviäminen.
Sai työstään Nobelin rauhanpalkinnon
vuonna 1953.

Asu: Yhdysvaltain armeijan kenraalin
univormu
Tarvike: dollarin seteli

Et luota liittolaisiisi Iso-Britanniaan ja
Yhdysvaltoihin. Ne eivät jakaneet kanssasi tietoa
salassa valmistelluista ydinpommeista. Uskot,
että liittolaistesi tavoite on tuhota sekä sinut että
Neuvostoliitto heti, kun sota Saksaa vastaan on
ohi.
•

•
•
•
•

Neuvostoliiton sodassa kärsimät tuhot
ovat käsittämättömät: yli 20 miljoonaa
ihmistä on kuollut: nääntynyt nälkään,
kuollut taisteluissa tai tuhottu natsien
toimesta.
Janoat kostoa ja hyvitystä.
Olet ryhtynyt hyödyntämään ItäSaksan teollisuutta ja luonnonvaroja
Neuvostoliiton jälleenrakentamiseksi.
Olet pelottava ja häikälemätön.
Olet taitava neuvottelija.

Asu: Sotilaspuvun takki ja suorat housut.
Tarvike: Pieni nalle, joka kuvastaa Berliiniä.

4

Bolsheviks were a faction of the Marxist Russian Social Democratic Party, led by Lenin and Bogdanov.

Neuvostoliitto**

Yhdysvallat**

Kuvastat Neuvostoliiton5 tuntoja toisen
maailmansodan jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja
epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot peloista,
epäluulosta
ja
vaistovaraisesta
kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä
maasi kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee.
Sanot ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla
sanoa.

Kuvastat
Yhdysvaltojen
tuntoja
toisen
maailmansodan jälkeen. Ilmennät pelokkaan ja
epäluuloisen kansan tuntoja. Kerrot peloista,
epäluulosta
ja
vaistovaraisesta
kansallismielisyydestä, jota suuri määrä ihmisiä
maasi kahviloissa, kaupoissa ja kaduilla kokee.
Sanot ääneen sen, mitä poliitikot eivät uskalla
sanoa.

Saksa valloitti ison osan maatasi vuonna 1941.
Leningrad, Stalingrad ja Moskova joutuivat
piiritetyiksi. Yli 20 miljoonaa kansalaistasi kuoli
nälkään, taisteluissa ja natsien tuhoamina. Olet
ylpeä johtajastasi Stalinista, joka johti maasi
toisen maailmansodan voittoon. Uskot, että vain
hän on riittävän vahva johtaja suojelemaan
maatasi hyökkäyksiltä tulevaisuudessa. Et luota
sodan aikaisiin liittolaisiisi Iso-Britanniaan ja
Yhdysvaltoihin. Ne eivät jakaneet kanssasi tietoa
salassa valmistelluista ydinpommeista. Uskot,
että entisten liittolaistesi tavoite on tuhota
Neuvostoliitto sodan päätyttyä.

Ensimmäisen
maailmansodan
jälkeen
eristäydyit. Et halunnut tulla enää vedetyksi
mukaan europpalaisiin sotiin, mutta vuonna
1941 Pearl Harbouriin tehdyn iskun jälkeen
sinulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin liittyä
taas sotaan. Toinen maailmansota maksoi
maallesi 296 miljadia dollaria6 ja 420 000
kansalaisen hengen.

Olet viisi vuotta kestäneen sodan uuvuttama ja
traumatisoima.
• Olet järkyttynyt maasi kokemasta
tuhosta ja kuolemasta. Suret kuolleista
kansalaisiasi.
• Haluat kostaa Saksalle: haluat liittää
sille kuuluvia maita itseesi ja hyödyntää
sen teollisuutta ja luonnonvaroja.
• Olet ylpeä sodan voittamisesta, mutta
pelkäät turvallisuutesi puolesta. Uskot
entisten liittolaistesi Iso-Britannian ja
Yhdysvaltojen juonittelevan maatasi
vastaan.
Asu: Taisteluissa kulunut, veren tahrima
univormu.
Varuste:
Iso
nalle,
joka
kuvastaa
Tsekkoslovakiaa.

Ymmärrät, ettet voi jatkossa eristäytyä ja jättää
Eurooppaa oman onnensa nojaan. Vain maasi on
riittävän vahva vastustamaan kommunistista
Neuvostoliittoa. Uskot, että Stalin yrittää vallata
koko Euroopan ja tehdä siitä kommunistisen.
Olet ylpeä siitä, että presidenttisi Truman
nousee vastustamaan Stalinia ja kommunismia,
mutta et halua käyttää 317 miljardia dollaria
Euroopan taloudelliseen tukemiseen ja
kommunismin vastustamiseen.
•
•

•
•

Sinulla menee hyvin viisi vuotta
kestäneestä sodasta huolimatta. Olet
ylpeä voitostasi.
Tunnet itsesi voimakkaaksi: olet juuri
räjäyttänyt kaksi ydinpommia, joiden
vamistamiseksi vain sinulla on riittävä
tekninen osaaminen.
Suret kuolleita kansalaisiasi.
Haluat rangaista natsijohtajia, mutta
samalla auttaa Saksan taas jaloilleen.
Pelkäät heikon Saksan kääntyvän
kommunismiin.

Asu: Pölyinen sotilaan asepuku

5
6

The USSR is the Union of Soviet Socialist Republics, of which Russia was the largest state.
ttps://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22926.pdf

Palmiro Togliatti*
Italia
Olet kotoisin keskiluokkaisesta genovalaisesta
perheestä. Työskentelit toimittajana. Haavoituit
ensimmäisessä maailmansodassa ja sinut
lähetettiin kotiin sotainvalidina. Sodan jälkeen
perustat Italian kommunistisen puolueen, jonka
pääsihteerinäkin toimit. Olet yksi harvoista
italialaisista kommunisteista, jotka onnistuvat
pakenemaan maasta Mussolinin kieltäessä
puolueesi toiminnan vuonna 1926. Saat
turvapaikan Neuvostoliitosta.
Organisoit salaisia kommunisten puolueiden
kokouksia Ranskassa ja Saksassa. Vuonna 1939
Ranskan viranomaiset pidättävät sinut.
Vapauduttuasi muutat jälleen Neuvostoliittoon,
jossa pysyttelet koko toisen maailmansodan
ajan. Lähetät Italian kansalle vastarintaan
kannustavia viestejä. Neuvostoliitossa näet omin
silmin valtavan kärsimyksen, jonka Saksan
armeijan maahantunkeutuminen aiheuttaa.
Vuonna 1944 palaat Italiaan ja muodostat
koalitiohallituksen, jonka apulaispääministerinä
ja myöhemmin oikeusministerinä toimit. Olet
sitoutunut demokratiaan ja siirrät Italian
kommunistista puoluetta oikealle. Tästä
huolimatta Yhdysvallat pitää sinua vihollisena.
Vuonna 1948 sinut yritetään murhata. Sinua
ammutaan kolme kertaa, mutta selviydyt
hyökkäyksestä.
•

•

Johtajuutesi aikana Kommunistisesta
puolueesta tulee Italian toiseksi suurin
puolue ja Euroopan suurin ei vallassa
oleva kommunistinen puolue.
Kehittelet moninapaisuuden ideaa:
toivot, että kommunistissa puolueissa
valta ei keskittyisi liiaksi.

Asu: nuhruiset sota-ajan vaatteet
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