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Keskustelu:

Ed. Hei 1I11 .o D' en: Kun tämä ·la!kieJhd~
tus on. crakeD.Jilletltu sille 1pdhjal1e, ,että se anta:& oikeuden avustuksen saantiin niille ulkomaalari.sille. iotka 'kä:v•d:vn ika,msailamsoda.n
aikana 'ovat ottaneet osaa s•oilatoilmiin valkoisella. puolella, mutta sulkee avustuksen
sa-annisita pois lilie UJlkoma!a,laiset, jotka ovwt
ottaneet osrua sotatoimiin punai·sten !PUolella
tai: vaikka<pa ei'Väit ole ottaneet ·osaa suorastaam sotatoimiin, •niilden m:vötädunto kuitenkin on .oHut ,punaisten puolella; ja ov·at sentäihden joutuneet kärsimään, on LS'e minun
mielestäni s·ellainen peruste, että tältä ei
voida h:vvälks:vä. Jos :iossain mrua·s·sa syntyy ka!IllSalai:ssota eri yhteiskuntaluokikien
kes'ken.. täytyy s·en olla maan vä€stön sisäinen asia, .ia ios ul'kO!IDa.alaiset .sekaantuvai
siihen• IPUolel<la :tai ·toisella•, niin :niitten täytyy i!tse oLla vaJ.rrniit vastaamaan •seuraamukses·ta. mikiä siitä aiheutuu, ei•vätkä ole
oi•keuietut korvauksen saantiin. Kun siis
lakilehdotoo, kuten S'a'lliottu, on ·rllikennettu
vääJräille perusteelle, minä en voi sitä ib.yvälk.sy.ä, ja. ehdotan •eUä lalkieili.dotus jätetään
lepääJmään yli seul'laruviem 'Vaalien.

mietinnÖISsä ru:o 25, esilte1lääJn
t e e n k ä s i t te 1 y y n.
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k o l m a n-

T o i ne n v a r a lP u il:J. e m i e s: Toisessa
käsittelvs,sä hyväJks:v·tty laki.eili.dotus IVIOidaan •nvt hyväksyä tai 'hylätä.
Kun ei kukaa,n pyydä <puheenvuor-oa, hyväksyy edusikunta !kysymyksessä •olevan
lalkiehrlot~sen.'

.Toinen var.ru•puh·emies: A!Sian
kolmas käsittely .iulistetaa•n ·Päättyneåsi.
Asia .on lOIJlpuun käJsitelty.
6) Ehdotuksen että Eduskunta antaisi sn~s
tumnksensa siihen, että Hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi

sisältävän hallituJm,e~ •esityksen n:o 17 .iahdosta [arudi:ttu ulkoasia]nvaliokunnan mietintö 11: :o 2 esite,Llään j a; t k u 'V1 a; ru n alln o •a a. n !k äJ s i!1l t •e .] y y n .
Keskustelu:

Ed. L e ih i! ik o i: n e n: Pyydän kannattaa 00.. Heinosen ·tekemää ehdotusta. Ed.
Rein10nen mad<nitsi. että laki ·olisi hylättäJvä,
mutta minä tk'a:tson, että tässä eduskunooss'a
ei saadlli :hylkääväm' ehdotuksen 'Puolelle S·ellais:ta; enemmistöä, että laiki tulisi hylätyksi,
niin siitä tsyystä kanna,tan ed. Heinosen ehdotusta. että iämä 1a•ki jätettäisiin lm>äämääJn erusi:tulevien vaalien jälkeen ja luovun
tois,ess·a •käsittelyssä tekemästäni hylkäävästä ehdotuksesta.
Toinen v a r ru p u h •e mies:
Kun
on teihty ehdotus la!kiehdotu.'ksen iättälllisestä lepäJäJmäJän .ia tä-tä ehdo:tusta on kann·atettu, on asiru •valtio;päivä.iär.iestyben 57 § :n
5 momeniin no.ia:Ua 'Pan t :a v a lP ö Yd ä l ,1 ·e seumavaan ·täy•si-is·tuntoon.
5) Ehdotuksen

laiksi postisäästöpankeista
Suomessa annetun asetuksen 2 § :n muuttamisesta

sisältävä ha.llituiksen esitys n:,o 9, .iota on
va·lmistelevasti käsitelty panlkkivalidkulll1l:an
mietinnössä n:o 7 .ia suuren valioku·nnan

lEd. V .o i o u m a a: Trumä 1aa:.ia _ia 'tärkeä asia on· joutunut vali<okunnruSisa, kuten
täällä e!llll!en jo ,on il:J.uomautettu, lyhyen valmistelun !l!laiseksi ·enka minäJkään, ellei
syytä i1ma.runnu, tahd'o m'Veta siitä näin
edusikunnJan viimeisellä hetkellä laa.iemmrusti ,puhumaa.n. Tahdon merkitä aino8.1Staan, että minä puolestani ·olen valmis iPääasia·StSa ihy·välksymään u]koasiainvaliotkunnan e'hdotulksen _ia a·ntamaan hallitumselle
pyy.detyt <Valtuudet. Mutta tähiiln kuitenkin liittyy se edellytys, että •eduskunnaJ.le
_iältettäisi]n ei ainorustaan sellainen epännääräinen oikeus, jollais·ta vaHokunnan mietinnössä .ehdotetaan, ottaa .osa·a Suomen edustadllli:n 'Valitsemiseen kam;tainliitoni edustadakc&oubeen, va:a11 että se täismä:lEsemmässä
muodossa -sa~D'ottaisiin, kun se ker,ran iaTkoitulksena on. On1 miele&täni aivan väHtälllät.ö,ntä, että eduslkunia tulee .iotko suoranais•es-ti tailklm määräiälmäillääln tatVaHa edustetu'ksi :kansainliitossa;. sillä s·ehrun on va.Uioiden _ia 'kansojen lii•tbo eikä ain10astaan 'hallitusten mtto. Tähän ni1h.den minä lyhy-esti
l!'ohkenen ehdottaa, että eduskunta hyväikayisi erusimäi'Sen vastalauseen ehdotu'ksen,
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ri•oka twrkoi:tta1a si1tiil, että 1perusteluissa eriils
ilause muut·ettaisiin. V aliokuunan mietinlllÖil' POO'Ustelujen toisen kappal.een lo:ppuilause, .i·oka nVIt lkuwluu: ,,Samalla valio'ku'llita !katsoo 1suotavaJksi että HaUi:tus kun
sille :tar:ioutm:t ti1aisuus ·valitw edus·tatiia
ikamsainliiton ·edustajain ko'kouk.seen, kiinniltettäisi :huomiota siihell' kanllJia.tuksoon, mi•kä
!VaHtta1viUa henlkiilöilllä on eduskunnass-a".
!Olisi tuleva 'kuulrumaan: ,~Eduskunta katfsoo asiwlliiDu!kaisek:si. että Eduskunm.Ue
isuo!daan tilaisuus myötiilvailkuttaa Suomen
edus.ta,jain va,litsemis•een kansainliilttoon".
Ed. H o r u b o •r g: N a:tionJernas· för,bun!d ä;r utan •tvivel -såsom e:xcperiment, såsom försö'k a•tt i 1prruktiken föl"ver'kliga en
ilide. en i amseende tili sirua dimerusi.onoer elil,samståenide företeelse i sitt .sJ.ag, ·soon kund·e
.giva uro!Pllwv tiH vi-dl y.f!tiga his·toriSik-.filoso,filska betraktelser. S'åda·nt det nu ter •sig,
.ä:r emellertid detta förbun-d de facto såväl
.tili organå.sa.tion s·om tili syfte en ,ganska
·dubiös ims·tiltution. Jag ans·er mig böra. uttala, -rutt j31g i 1aHt ·Vä1Sentli1gt delaT den UTJ•Pfattn:in!g, som tag-er sig uttryck i andra
reservationens motivering, men ja.g kommer
likväl till en annan slutsats. E!huru ~!lig
f'I'ukta.r. a.tt ett li tet lan1d s Oilll vårt l ö.per f a.ra
att i Na.ti•onernas fö.rbund få spe1a •Sipa·rvens
roll i tra,nedams·en, så 1tänJker _iag 'mig-, altt
riske'lli att bliva på·tram;pa!d vore s·törre, om
man stannade utanför. J a:g kan ·ej se, att
Finland lha.r någon aunJan mö_ili~rhet än att,
då detta förbund n1u är en vel'lkligheJt -odh
ombtta.r ·S·töiVre deleru a"V iol'deus stater, ,söika
in,träde i detsamma. J ag ikommer sålunda
ti:ll samma s•lutsalt:s som utri'kesutskntttet,
ehuru ja!Q.' hys-er starka tvi•vel i meT än -ett
avseen:de.
Ed. L _a h e •r m 1a: Se y leiseuropalainen,
sa,n:oisinlko, kulkutaruti, joka kantaa. ,.kansainliiton" nimeä!, on nyt ltullu·t meidän
maamme ·osaksi. A·sia: on nävttä,nvt olevan
n1iin outo ikuitenkin, ·etltä: .sitä vaTten on ·taJrvin'llut tma-ta mies TaniSkasta a1sti 'kOtpio~dak
Sieen .haHituk:sen esi:tylks·een tarvittavat vähiiliset •tiedot tätä edusllmnta~a. varten. Asia
näy·ttää kui,tenikiu oJ.evan haillitu'kselle :hyvin ·tärkeä. S.e ·uhraa kernaasti kai·kiki ne
matlmrahat, må.tä ltiilmän. henkilön tänne kustantaminen on aiheuttanut, ja lykkäJäJ mieluummin ra.uhanteon :tuonnemmaksi, rauhan, .idka sa1n10taa·n olevan myöskin kansain-

lii·ton tar'lwitulksena. Minä jätän edust.ruiain
hllir'kittavabi, millaisessa risti•riidassa. nämä
toimentpiieet ovat.
KYSIYmys ikansa.inliitosta sellaisessa muodossa kuin se nyt ·esiintyy ia iollaisenru si:tä
ta•riotaaJll myöskin <Suomen ka.nsan hyvä,ksvttävålksi, on herättänyt ym.päJri maailman
hyviru ristiriitaisia tun1teilta, •riiv;puen aina
s·iitä, minkällaisista iutressiviireistä on kysymys: .ia minkäla.isi.sta ikansoista, kuinka suurista ja. !kuinka maihtaiVista. Nänn.ä ristiriidat e:i.viilt o1e havaittfllvissa ainoa.staan sO'sialistien leireissä, joissa •eriikoisesti mielipiteet näy~tiilv.iilt haJj.a,antuvan, vaan ne myöskin: esiintyvät .selviilsti •po:tw,a.riston piireiss.ä.
Kuru asia oli esillä Nm.ian suurkä.räjillä,
esiintyi rriitt:vmisen 'Vastustajana äiilrimmäisen oikeiston ·edustaja Ha:mbro, .io'ka yksityisikoh'taisesti ia ipe.rinpo:hjaisesti kuvas[,
kuinka vaa·ramsta täihän liitto-on liittvmiuen
tulee olemaan N oTjan ka.niSalle, 'kuinka suuria kustannuksia se voi ky•svä 1jru mitenkä se
paruee vaaraua.llaisekisi ma.a:rr ·puolueettomuud.en. Hänen 'kierteiseen kantaansa ·ei ikuitenkaan yhtynyt monta edusta._iaal, :sosiwlisteja
lukuun10ttamatta, joista ainoastaan :v'ksi ainoa antoi älänen•sä kan,sa..inliiton TJUolesta ®äröiden.
Ruotsissa. oli asia myaskin esillä. swmaan
aikaan viime maaliskuun alussa ratkaisevaSIS'a käsittelyssä ia .i!l!kautuiva·t siellrukin
äänet hyviru hajan. Erusimäise.s:sä ka.marissa a_,nnettiin liitty1misen .puol.es,ta 86 äJä;nJtä
ja si•tä v~taan 4 7, ja toisessa kamariss•a tuli
liittymiruen hyväksytykisi 152 ä;änellä 67
vas.taan. Tämäliittyminen tapa.Mui lkui tenkin. ei tosin erin:äå.si.Jlä ehdoilla, :sillä ehdoilla ei voi .lk&n:Siainliittoon liittyä, vaan
evästvbien ohella \ha.mtu•belle, millä tavoin sell' ·On a~iettava sekiil Ruotsin että ;muiden .puo1ueettomien .ia .pienten maiden asiaa.
N'ä:mä eväJsty:kset olivat venrattain perinpohjaiset.
Että tämä asia on myö's·lcin meillä hiukan
kriHillinen porva-ristonikin silmillä katsellen,
siitä voi tulllll va;lmutetuk:si lukiessaa.n esilln.
tämäJrupäiväi·seru Uudeu Suomen .i•ohtavaa
ki.r.i-oitusta. :Suurin osa .kirjoituksesta käy.tetääll' a·rvostelemiseen, .ia moiotteet O"Va.t varsin anlkarot. Mutta lCl!P!PUien. lopuksi tuloksena 1knrtenikin sanotallin, .ettei näy olevan
muuta mah•dol1isuutta >kuin liittyä ka.ns:ainliittoon.
1Mi.tä on sitteru tämä n ..s. •kansainliitto? On
oikeastaan :väärin• !Puihua. kallJSainliitosta.,
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silläi io nimi •sinänsä vie hmfuaaru. Ei ol-e
kvs:vm:vksessä kan:sojen liitto, .kansojen,
jotka halua.vart snvinnnssa ja vhtei•syrm:mäJrrvkses.sä keskustella suurista lkvsvm~sis•tä,
en.nen1kailkkea rauhasta ja kehitvks.en edistämisestä;. Liitto on hallitusten liitto, enoorukairkkea .kaikkien niiden haUitusten
liitto, jotka ovll!t määiränneet, milläi tavoin
maai'lman Olli täis·tä lähtien eteempäin kuliettarva.
Aiaturksen lkans·o.ien liitosta •sen nvkva.ikais•essa asteessa heräitti Yihdysvaltain
presidenrtti W'ilson. Mutta sel·laisena kuin
hä'n sen ·ehdotti, se ei tullut hyväksytyksi.
Kansoj.en lii.t•on nrvkvi·senä isänä voi rpitää
Ran:s1kan; silloista 'pääministeriä Clemenceauta,, jonlka vaikutusvalta Versailles'in
rawhan mää:räiämisessä ·oili vh,dessä Lloyd
Geo11gen kans·sa ma.hta vampi kuin Yh'dysva.ltain .presi1dentin. Tämäin sa:ma.n Clemenceaun. joka sotai·sen llllielialansa ·tä:h•den •tuli
.sitten Ra.ruskan tasa,vallan pvesidentin vaalissa syrjäy,tetV'ksi ia s,yrjäytetvksi niin perinpohjaiseLla tavalla. Tämän ka.nso.ien liiton .peruBtajina ovat ·siis kolmen mlLhtavan
suurvallan edustaia:t, .jotkll! v!ksinvaltaises.ti
määirä:Sivä t.. llllillä ta.vaMa Eurroopassa on
olot palautettava, juuri näiden va1tioirdEill
V'ksinvraltaiset ·eduStta i'at, jntka tekivät mitä'.
häikäiilemättömäm•piä tekoja •pienempiä kansoia. vasta.an, samaLla kun he .toisella suupielellää;n huus~vat ka.nsojen itsemääJräiämiso~keut:ta. Näimä; samat miehret, jo·tka kvvni1li·sesti valtasivat Persian sarada,kseen :haltuunsa sen öljy;läJhteet, :i·atka saa;r.siva.t nälällä ltäNallan .ia rSaJksan ja jatkavat täJnä
oäivämä saartoa Venäjää vastaan, jo:tka kmvaulkseksi kärsimistään vaurioista ·tvhjensivät Saks·a.u kaikista sen elinehido}s·ta, kul.ietusneuvoista, vielä;pä a'na•stirvat s·en tärkeimmän elinm·errmon Sa.ar-alueen .maineen, väestöineen. Ja samat miehethän nre myös ·antoiva.t .viera:Uden _i.oulrikojen rmar:ssia U nkrariin kulkistamaan sen tvöläista:savaUa:n ja
hukutta.maan v•eriin koko Unkarin väestön.
Sa.nalla sanoen. nrämä iherrat sari•oi.vat: M e
o l e m m e k a n s a i n l i i t t o. Se on siis
suur.sodan voi!t:ta.neiden ha.Ui tusten edustajain <liitto,. imperiaEsmin liitto, joka sisältäJäi h.egemonilan, ei ainoaSrtaan .pienten kansojen. vaan myö.s ,kolko maailman työtätelmvi.en •kerrosten vli.
On tietysti ·tarpeetonta pitkäa:tä ruveta
puhumaan ·täJmäJn lii.ton orgaaneis•ta, joista:
n:iiru pa.lion on kyllä ääntä pidetty. Jokai-
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nen tietää. millä tarvoin iässä liitossa oru
piieDJten ka,nsojen o~keus turvattu. Liitto-<
k.akous koikoontuu milloin ·sa·ttuu, jos •ko-'
ko•ontuu ollenkaa.n, ja ios si•ellä jotalkin halutaan ailmansaada, niin täytyy 'Olla vksimielisvvs, muutoin pysytäJän •paikaUaan.
Ka.~ken määrää oikeastaan liittoneuvosto ja
siihen ovat suurvaUat, nämät voittaja:valiat,
otta.neet määrävs·valtansa anastaen enemmis·tön 00'11 :iäJs·enistä, 9 .jäsenestä 5 itselleen.
Tosin näistä toistais~k.si Amerikan Yhdysvaltoj:en vielä .ollessa kansainliiton ulkopuo~
lella ja. ollessa hvvälksvmättä rauihansopimusta.. on ainoastaan neljä näiden hallm;,sa
ia [o:pu.t neljä iaetaa.n: 1pienten kansojen kesken. joiJ:}a, 'Dll oi:keus· nämät keskuudestaan
valita ·kansainEiton ikotkouks·essa.
Liitolll vitlika.p·paleista on myöskin puhuttu. Se a·settaa nimellisesti pä:ämääTäkseen ranhan säilyttämisen. Mutta se ikävttää tämän rauhan säilyttämistä va.rten väJlika,p'Pruleiua juuri s~tä, joika rauhan rikkoo,
sotaa ja. sotavrurusteluja. Sota on tuomittu
väErkaiP:paleerua periaattees·sa. mutta käytämnössä se •On •l.egalisoitu. Ja mikä IPallinta,
se ei •tahdo 'Plllkoittrua sotaan !Linoastaan
niitä. j·oil1e tästä sodarsta voipi oHa etua,
mutta tse sitoo myösikin niitten kärd.et, jotika
eivM hvödv sodas,ta eivätikä edes sitä Ihailua.
Puolueetto;muus näyttää olevan ka.nrsainliitossa. tuntJennaton. ellei n:vt mainita ·Pi·entä
poikkeusta ;Sveitsiin n•äh:den. Ja mitä on
srunotta;va sen tois esta välika'PIPaJ.eesta, 'Il'älkäsaa.rrosta? Kuinka 1pal.ion lille täällä
olemmeJkaan ihmeteUeei sitä jrulmuutta ja
humaniteetin 1puutetta, joka esiintyi nyt
päättvvässä maailmansodassa ja kuinka
monta kerta,ar me dlemme täällä tuominneet
sitä r.aakuutta, jolka. esiirutvv juuri nälkäsawr.ron .muod·ossa! Puuttuu vielä. että kansairuliittosopimukises·sa •olhsi •sanottu, •että
mvrkvllisiä .kaasuja on /käytettävä up•piniskaisten kuritta:miseiksi ja. häivittä.miseksi.
Säämnökset kansainliittoon liittyvien valtOiien velvollisuuik'Sista ovat yleensä h:vvin
epämääirä.iset. Niistä voi riidellä lop,pumattomiin ia tulkinntan vaTaa on aina. Velvoi.tttaako ka•IIJSainliittOisopirmus esimerkiksi ehdottomasti iolalkin kansaa sotll!an ja pakottaako s·e · lkan.sat niihin sotarvarustnksiin,
joita 'kansainliitto tai ·sen neuvosto •määrää,
siitä ei näytä orrta va.ll/ v ksimielisiä. J,oka tapauksessa se •säi1vttää 'Pääasiassa sen a~se
manl, j·oka nvt on Em•opassa, sotavarustuksiinkin nälhdefr. 18e jättää Ranskaan 3-vuo1
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tisen asevelvollisuuden ja Englannille s·e jättää maailman herruuden merellä, sotalaivaston. Ja kaikki ne siirtomaat, j.otka Saiksa
iätti näille va1loiUe :s·otakorvaubeilla, ne
ka,iJs•otaanl voitavan alistaa jonkinlaisen lka:msainvälisen kontrol·lin a,laisibi, mutta omia
siirtomaitru niitä voidaan ede.Ueen lkä•y:ttää
miten tahansa. Ja puhua voidaan vaikka;pa
neek•erien isänmarunrakk!IJua..esta, silloin kun
heitä lälhetetään esimerkiksi Polb.jois-Ranska.aru sot~maan ,isämiln·!IJa.nsa" l)uol.esta ,saksahi:sia bar:baaTe.ia" vastaan.
Näyttää olevan toiv·otonta maailman kehittyminen. Muistuu mieleen Branodes'in
sa:na:t. kun hän v·ertaa kansoja sdkeihin h.evosiin. Kun enneru vaniha;an ei ollut höyryä, ei osattu käyttää tuulta, eilkä sattumut
olemaan :koskivoim.aa, käytettiin hevosia
myllyjen ;pyörittämiseen suuTemmiUa vil.iaseuduiHa. Mutta jotta1 nämät olisivat osanneet :pmremmin tehidä t~htäJVänsä, 'PYöriä ak.selin :vmmäri, pistettiin niiltä silmät vuhki.
Brandes saniO'O: kansat ovat tällaisia sokeita
hev-osia. Niin, täillaisia sokeita. hevosia ne
näyttävät ja.tkuvasti olevan täJmänkin ka,nsa:i.nliittoso:piJmuksen mukaan.
On yleen•säJ a•jateltu, .että sodat vältettäisiin •pakoittamaHa kansat sovintoon DElTU.StamaUa •Pakollinen •tuomioi:stuin riitojen ratkaisemisåsi. Meilläihän on kO'kemusta,
minkällaiset olivat ·tulQikset vapaaehtoisista
sovintoneu'Votteluista., mitenkä Haagin sovintotuomioistuin lffiuu'ttui aivan olemattomaksi. Mutta :rookemukset eivät näytä ·opettav.an mitli.ifun. Kansainliittosol)imus sisältää hurs•ka.an toivomuksen, .e'ttä täUain~en
tuomioistuin •on :perustetta:va,, mutta s·e ei
puhu mitään, että tällainen ehd:oton velvollisuus alistaa kaikki rii'ta-asi!vt tuomioistuimen ratlkaistR~Va,llJsi on heti saatava
aikaan.
VQiida.an s·anoa, että ·kyllä ka;nsainl.iittaS·D!Pirrnulksessa on luonnollisesti ;paljon puutteita 'ia vi1koia, .että sen :synty on var·sin epäilyttävä. Sen teikijäiJhä'n ovat itse olleet
suurimpia IIDilita.riste.ia, iotka O'Vat käJyneet
monta vuotta sotaa ja mitä häikäilemättömimmillä tavalla käyttäneet hyvälkseen
iuuri a:seelliJsta vliwilmaan:sa. Voidaan sanoa. että näJmiilt viat kor.iatta.koot, n•ouskoot
oik:ei.den roeria.attei:d·en •puolesta ne kansat,
iotka luulevat paremunin vo~valllsa täitä oikeutta valvoa. Mwtta siinälpä on juuri 'kysymys. LiittOISop~musta ei voida muuttaa
sii'hen suun'ta.an ilma.n yksimielisyyttä liitto-

kdkouiksissa•. Ja kU'ka luulee, että tällainen
yksimie1isYY\S saavutetaan, siHoin 'kun: on
valvottavana suurten valtioiden suuTet taloudelliset ~edut.
On vksi ·seikka, ,_i.oh:on sosia.E.stien taholla
erityisesti .vedotaan !luolrustamaUa kansainliittoon liittymistä, nillllittäin kansainliitto.so!limuksen sosiaalisia kysymykJS/iä käsittelevä osa.
Tämän osan ,Y·leisi•s·sä periaatteissa," sanotaan a1rtilklassa 427: ,.Korkeat sop·imuskumvpanit myöntäJvät" - huomatkaa: he
myöntävät! - ,,.että ;pa.lk!katyöntekijäin
ru111ffiiirlisella, siv.eellisellä j.a henikise1lä ihyv:i.n'\"oinnilla •on mitä suurin lffierkitys kansainväliJseltä kannalta katsottuna ja ovat tämlii;n kork:ean tarkoitusperäm. edistämisek!si
perustaneet I .osastossa mainitun, kansojen
liittoon Ei ttvvän pysyvän järljestön". He
siis myönrtäoväit, nämä korkeat sopimuskumppanit, he myöntälvät. Toiselbi he IIllYöntävät. että ..ilmas:ton ja tamoien erilaisuus,
taloude11inen tarkotukserumuka~suus ja :perinnäån~en ta~pa teollisuuden alalla vaiikeuttava:t työehtojen välitöntä :tä:vdel'listä yhtenäistytt&mistä. Mutta valkuutettuina siitä,
että työtä ei ole ;pidettävä yksinomaan
kauppa:tava~rruna, katsova.t he" .i.'ll.e. He ka;tsova:t, että työtä ei ole .p]dettävä ,y k s i noma,an ~aup;patavarana". Mitä
tietää tämä sanontatapa? Se merkitsee, että
tälhän ISi•sältyy täydellinen maali1'mawkatsomus, täydelilinen kapitalistinen, yksitvisorrnrstusoikeuden, toisen työcv:oim.an ri:istämis·een pernstwva. maailmankatsomus. Ihmistyö:voima.a ei saa käyttää y~ksinomaan
kau;p.patavarana, rrnutta k:vUäikin O!Salksi.
Tä:mä ka.ntalhaDl on ;ky llälkin järkevä, kun
tietäru, että .iOIS työvoimaa k:äytetään ybinomaan ka,nppatavarana, se voi käiYdä huonok:si kau:prpatavarabi, :~osfka se menettää
sillä tavallru välhite1len all'vonsa. Ja täitä
kaUITJpatavaJraa on senvuo!ksi myöskin suojeltava ja :hoidettwva, jotta sii•tä :voitaisiin
saada maihd~ollisimman suuri hyöty .i.a hinta.
Tälmä on se periaate, •johonka verustuu kamsaiDJliiton .sosiaalinen aja,tus. Siinä onkin
oikeas•taan se pahin A:ldJlleen ka,nta;pää, .iohonlka työv•äen1uoka.n etu.i·en kannailta on
tartuttava.
Ne ·toivomukJs.et, .ioita näissä ,Yleisissä
periaatteissa" työväen lainsäädäntöön nähden ·yleensä busutaan, D'Vat myös-kin ·toistaiseksi verrattain vaatima.ttoonia, ja moneen ·pieneen kansaan nahd·en eivät ne mer-
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kiltse juuri edi•stysa1skelta. V.oipa :sanoa,
että monet maat, Suomikin:, Nor.ia ja. monet
muut. ovat j.oissa®in suhteis•sa edellä eräitä
kansainllii ttosopim uksen määmäyksiä. Eikä
niihin määiräJyksiin ole valoa ia lisruttyjä toiveita. ·edes tuonut W.as·hingtoll'in työkonfererus•si. en:simäinen täJman :kansainliiton yhteyteeru pemstetun kansai·n:väli~en tvo.i'ii!rojestön ;vuosikolmulksista.
Ne :m]elipiteet, joita kansainliiton s•osiaalipoliittisesta ohjelmasta on lausuttu eri
tah.oillla. työväiestön keskuudessa, kulkevat
eri 1suuntiin. On niitä, jotka .luulevat, että
tällaisetkin pienet parannu'k!set ovat kiitolli•suudeUa s.a,staanotettavat ja unohd-ettava.,
että karusainli:i,tto oru lopullisesti hyväks·ynyi
periaatteen: työvoima ·on riiston välilkappa1e, se on kaup•pa.tava~ra, jota on kylläkin
hoidettava. ·että s·e säilyy, muilta sitä on
myöskin toisen hyvä!ksi käytettäJvä. Kouriinrtu•rutuvilDilllan todistuksen .si'~tä. et'bei
kan:sainli,iton rperustajill.a ole ollut silmäin
edessä työv!l;enluokan, ty·ötäitekevien kerrosten !hyvinvointi ja rpääim•ää:rä, kouraantuntuvimman ,todistuksen tästru on saanut tuntea ailnaki,n Sa1ksan työv.äienluokka. Minulta
on trussä 1hsiUä Saksassa t·oimivan ,Die
deuts<ihe Liga •fiir Vö1k•et<bund" nimisen :vhdistyksen julkaisema ja nruh:tälvrusti 8ak!s•an
hallituksen levittäimä lentovihkonen, jota on
iaettu ikaik~He ·edus·kurunan .iä:sen:illle. T·ä:mä
-kirjotus on ·eräJäin arwattavasti porvarillisen
tai tuoUajsen pu.oli parva~rilEsen taloustieteilijän tohtori Alf~red Manes'in kir.ioittruma..
Sili·nä sanataan m. •ill.: ,Alles, was das V.ersailler U nfriedenswerk an Al'ibeiterrecht
Bnthält, ist hohler W ortschwall, sind .A:dvokateruknif>f.e, eitle Phrasen und den La.ien
verfiihrende, irreleitende Rabulistik. (Kaikki. minik·äi V·oosailles'in 'Pakkorauihantyö si...
säiltää työväenlainsäädäntöön nähden, on
l)elkkäiä sa.naJkuolhua., :paljaita asianajotemrppuja., äiteJ.öitä fraaseja ja maallikkoja harhaan .idhdattavaa ia eksyttäivää lainväälristelyä). Sellainen >On! saksalaisen tuomio
asias,ta,. Ja ihän perustel·ee tätä Orantaansa
lyhyesti rseUJraava.sti: ,,I.s:~ der .deutsche Arbeiter erst .entroohtetes Ausbeuturugsob~iekt,
Sklave und Höri~er, •der zu Hung-erlöhnen
ohne Lebensfreude als Arbeitstier der Ententekapirtailisten ~ehalten wil1d, .dann wird
dies a.uch die ganz,e Lebensha.ltung- der
P.ro'letaxier aller iibrigen Länder herunterdriicken". (Jos sruk!salainen työläinen erusin
on tehty oilkeudettomak>si riiston 'Väi1ikappa-
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1eek!si, o:rtjaik!si ja alanna,~eksi, jota näl'kälpal'kalla i1man elälmälnHoa .p~detää:n ententeka1Pi,talist1en työjuhta.na, silloin tu[·ee alas1painetuksi myöskin muid·en maiden proletaa.ll'ien elintaso).
Kuka. voi väittää, että kansainlii:tolla
olisi siis oilkeastaan. mi:fään va.rsinais'ia kor:kJealllf1)ia periaatteita, sellaisia korkeita
IPrinsi[.prpejäi, ,j.oiden 'puolesta jonikin maa.n
,työväienluokan kannattaa täJhän liittoon liittyä? Ainoa periaate, jowka näen siinä, on
juur~ :trumä lkal))itali,stinen periaate: tunnustaa työvoima :kauppatavaraiks~ ja riiston
välikal)paleeksi. Mutta kaikki muu, mikä
sisältyy täfuän Ei.ttos·opimukseen, on vain
intressien ajamista. suurten maiden taloudell~ten intressi·en, suUTten ma~den kal>itaHstiluokkain intreSISien, etujen ajamista. Ja
näiden intressien ,perrus.tä koetta·vat juoota
nyt Europa.n :pienet kansat, joilla ei monel1lakaan näiytä olevan :tai ·eivät ainakaan
luule hehllä olevaru muuta malhdollisuutta
kuin lkurpaillla näis'bä intresseistä maailman
suurvaltojen turwin. Tänä vuonna on ilm.es.tynyt En>g-lanniSISa John Mayna,1Jd K•eynesirr teos ,.'Dhe economic oonsequen:se1s of
1fhe rpeace", ,Raulha.n taloude'lliset seura.ukset". 'Tekijä arvostelee 1kan1sainliittoa
ia välittäJä, että; se on luonJteelta.an ja,rruksi
trurkoi.tettu ja aina·kin s·ellaisena syntynyt,
että erittruinlkln liittosOIPrirrnuksen 5 :ia 10 artikla ·palia~St&vat selvästi, mikä on tämän
karusainliitonJ rperinnäis·enJä tarkoituksena.
Ja s,e on sen s t a t u s q u o n rsäilyttäminen. jonka ympärysvrullat, voittaneet suurva.llat saavuttiv.at Versailles'irr rauhassa
sekä tal·oudellisesti että muutenkin. Juuri
tämä ·s t a t u s q u o, tämä asema on kansainliiton avulla sä:ilytettävä, juuri 1siitä puhutaan' 10 artilk11l!Ssa. Voiko sellainen kansainliitto ·nyt ·edistää maailma.JlJlmhitystä?
E~kö se piffiemminkin tule olemaan pelkkänä jarruna. kaikeille ke\Jii:tylkselle?
Ne syyt, ·jotka näyttruvrut kehoittaNan IJ)orvaris.luokkia. .pienissä .maissa liittymääm
kansainliittoon, ovat minun lkäsitmä!kseni
pääa:siruSlSa kaill.ta 'laatua. Ensiksi!, .että he
luulevat 'saa.vu:tta-vansa suuria taloud·elHsia
etuja kansainliiton kautta. Ja toiseksi,
etteivät he uskalla iääJdä 'sen u~kopuolelle,
ko.ska ·riski orr liia.n suuri. Näimä kll!ksi
seikkaa llläkvvät myös esilillerk·iksi Uuden
Suomen täJmäilllPäivru~estä '.iohtatvwsta artikkelista. se on: toivo saada paliolll ja pell1ko
ioutua. vaikeaan a1semaan.
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Maailman työtäJWkevät kerrokset OIVa,t
aina pyrkineet ka,nsain rauhaan ja heidän
oh'ielmassaaru on: pysyväisesti ollut määriteltynä, että sota ja sodan väli:ka:prpaleet,
mil·itariJSimi, on juurineen ma.ai:1masta. ihävitettwvä ia ihmisten hyvinvointi turvattava
rauhallisin kein•oin. rSilläl rsO'ta ei ·ole oikewstaan :muuta kuin riirston ·välirkaiprpalre,
saman •riå.ston, jota vastaan työväenluokka
y~een1säi taiistelee sen käytettruvissä ·olevilia
keinoilla; sota on oikeastaan kappale
Ty•öväenluokika
ylksi tyisomistusoirkeu tta.
on siis kaikirSISa mairssa ja kaikkina. aikoina
py:rtkimyt ra.uhaan ja, :soda,n vastustamiseen.
Tälilä hetkellä näyttävät käisitteet tosin ihämmenrtynreen eri maiden työväienrpii11eissä. Rivit ovat repeytynleet ja joukot arsettuneet
toisiaa.n vastaan rmyöslkin tässä kvsymy:ksesrsä. Mutta eiJvät nre ,ka1ikesta huolimarttakaan sitt.enkääin nnahrda, rettä sota. sekäi .päJämääiränä, trurlkoi tusperänä että rvälikarp.pa.leena on ihäivitJettävä. Täimän saman 'PäämäJäirän ottr .dhjelmaan:sa. y:ksiDJpä toisen in~
ternatsionaleru viimeinen 1k•okous Berni:ssä ja
se nimen,omaan ka.nsainliitostar rpuhuessaam
toivoi pää;sevärusä rsellaisreen kanrsain[iittooru,
j·ossa nälmä edellytykset olisivat o[ema.ssa.
·Tärmä ka:usa.inliiitto, jro,f:a, nyt tarjotaan
Suomen kanrsalle, ·ei ole se kamsaiwliitto, .iohron työväien:luoikka on pyrkinyt. Se <Oll',
nå.i·wkuin minä olen koettanrut osottaa, mieluummin uusi pairnos, uusi muoto siitä taantumurksellis•e!Sta .ia k,ehiJtvstä ehkäisevästä,
liitosta~, jota rsanottiin pyhäiksi a.llianssilksi.
Uusi kanrsainlå.itto ron' kualleena 'Syntynyt.
Se 'kantaa, •sisälssäiän sruman 1Jdun kuirn ka,ntoi
aikoina.an llvhä alli!ans•si. Sillä ikuista rnmstaa :taaruturmusta ei voi kestää alati r.ia se orjuus, .iota se näyttää tarr.ioarvan· Euro:pan
pienille kansoille ja niiden työtätekeviHe
kerrdkrsiale, se orrjuus tulee kukirstarmaan
myöskin kanrsainliiton itsensä. Minä en voi
siis •käisi ttää, !kuinka voi rso•siralisti, sosialidemokraatti, .ioka. rpyrkiå. häviittäimään sodam tarkoi tusperänä ~ja väililkarp:paleena,
kuinlm voi sosialisti rriiti!yä kansainJ.iittoO'n,
.i·onka rPeTiaate, välli'lmrp;pale, keinot ovat
nå.in. koikonaarn tois·et kuin hänen omat aatteensa. Jolkainren sosialisti, .ioka ihyväikrsyy
äänrellään, liittyy tai anrtara m:vöntyrmykserusä täihäm liiJttoon liittymi·seen, tekee minun mielestäni anteeksi antarmattomarn erelhdvkseru. niin, ·sran1ois:in1pa. 'P·etoks·en itseään,
periaatteitaan ja, ikolm työvä•enduokka:a vastaan, Minä en ole seruvuok•si voinut yhtyä

niihin ajatuksiin, joi:ta ovat esittäooet •sosialidemokraattiset ulkoa:siarin<valiokurunan ~jä
senet. Min·ura 'häimmästyttää; ~tämä kanta
myöskin: :senrvuoksi, että Suomen työväienluorka:m rkes·kuud·essa tästä asiasta •ei llitäisi
oleman kuin y'krsi ainoa rmielipid·e .ia se on
hy~kä:äivä.
'Täitä mi-eli'P~drettä se on edustanut kaåkissa. tillaisuuksissa, miSisä kansainliiJtosta on ollut rkysymys ja. se mielipide on
esiintynyt myös työväien1eih tien palstoilla,
myös'kin
•sos.ialidemokmattis·en puolueen
pää-ä.änenkan:natta,ia.n ;pa[·stoilla, ellei suoranaisesti niin ainakin vällillisesti. Ja. :milkä
kohtalon i'va, että sosiaHdremokraattiset
edusta:jat eduskunn.assa 'Puo[tav.at liittymistä tahän kansainli~ttoon, samalla .kuin
puoluetoirmirkunnan julkaisema ruotsinkielinren äänen:kan'nattaja A•rbetarbladet viime
torstain numel'oorsaan l•ainaa Leo Trotskin
ki11.ioilttaman arrtikrkelin samasta. asiasta.
Sirinä sanotaan m.m.: .. En klass, som ärr
dömd att ihindra odh förrlärva rrrroduktlio·nen,
·ka.n: icke i lä:ng1den upiprätthrålla. sin maktställlning. Det iilr .iust av drenna oTsak, som
burgeoisien känner rsig tvun1gen att söka si·g
eru utv.äJg ·~enom rska::panrdet arv ,,na.tio·nernas
förbunid". Wilsons ta.nker innebär en förenad världs•produktion, som kan betraktas
som ett bolag av tjuva.r, däJr ·vinsten s:krall
u•upldelas mellan alla länrders kamitali•st,er
utan krig. - Svåri!gheterna för de bor.gerl~ga, reg·errin1ga•rna. a tt a.v:~öra frågan om nrationrernas f,ö~bund består i konflikrten mellan
bourgeoilsi-·a·ptiterna. Ick-e de!Sto mindre
kan ,efter det nurvarande kri~ets el'bren'het·er
med. virss:het sä:grus. att d~ mest bety.dande
läJnrderna's ika;pita.lis·ti·ska lklasser kormma, att
ska,pa fö•rutsä:ttnriinrgar rfö·r ett mer e11er
mindre en'hretli,gt, oentrralisem t exploa terarude av jO'rdenrs 'hä,g;ge halvklot utan ikrig
i Iilkhet med d·et sätt., vacr:vå burgeo~sin
g.iorde slut .på feodalkrigen in•orm det nationrella, territoriets gräinsrm. Bur,greoiJsin blir
emellertild istånrd att lösa. denrna. fråga endast i rdet fall, att rde a·rrbetanrde k1assel1na
icke up:pre!Sa sri,g mot .den .på srarmrma sätt som
de borgerli:ga Massema fordom :sjä[va re!Ste
sig mot feodallismen."
rSuomeksi se olisi: ,Luokika, .ioka on tuomittu estäJmäänr .ia hävittämääin t•uotanriloa,
ei voi a..ianvitkään säilyttää vaHa-asemaan·sa. J uuri1 tärstä 'SYYstä ·po.rvarristo tunte·e olevansra 1pa'koitettu etsimää'lJI itselleen
ulos'T)ääsyn perustarmaHa ,,ka·nsainlii ton".
Wilsonå.n ajatus sirsäl:si yhdistetyn rmaail-
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ma.ntuotanno.n, 'i·ota voi 1lmtsoa varkaiden yhtiölksi. jossa voitto ja.eta.an .k<aikfkien mai•den
kamitali•stien kesken ilman sotaa. - Poi'!VarillJ.sten /ha~litus,tJen vaikeudet lfat•ka]sta. kysymys .,kansai·nlliitosta" johtuu siitä ritstiriidatsta., joka on ;porv•aristoien: ruokaha1un
väliHä. Siitä •huoli:ma.tta voi nykyisen sodan antaman kokemuksen nojalla sanoa, ·että
huoma tta viJmpien maiden katpi talist~luoikat
tuLevat luoma•an etdellytY'ksiä enemmän taå
vähemmän yhtenätiseNe tma.a'PaHon mo:J.•emp]en: puoliskojen: riistalle i[mau s·otaa., aivan
s•arrnalla tava:U3i .kuin oporva.risto lopetti f·eodaali•sodan !kansallisten alueiden rajoissa.
Porvaristo kyikenee kuitenkin Ta.tkaisemaan
tämän kytsymyks·en a:inoa.sta.a.n siinä tamauksessa, että työtätekevät luokat e~vät nouse
•sitä tVa!staan, samalla tavail1la kuin porva:rilliset luokat its·e ennenmuinoin nousivat feodaEsmia vastaan."
On tod·ella kohta.lon i•va, että A·rbeia.rbladet. sosialidemdkraattisen puolue•en äänenkannattaja, muistutwksetta ottaa tämän
Trotskin. ·kirjoituksen. LeJhden vastaavana
toimit.taj.a.na on ed. Hilden ia a•rvattavasti
hänt myös:kin vastaa tästä kaunasta, k·oskoa
h:än on •sen l·ehJ(wss•ään julaissut.
Olen sanonut äsken, ettei ainoa•staan työväenluoillan koes·kuud•essa, mutta. myöskin
POifvatriston •Piire.Ussä on laajassa. mitassa käsitvs. että kamsainliitto on todella kuolleena
syntyny•t. että siitä ei voi tulla •sitä ihmiskun·nan pelastajaa, jota muutamat ovat hrua.veiUeet, mutta jota; kuitenkin suurin osa
on ·epäillyt ja. yhä ede.lleen •t=mäih~e. Amerikassa. on ,Ka;nsairuvälinen Naisten Liitto"
lä•hettänyt ,presidentti Wilsonlille ki•rje1mällli,
iossa ,sa.n~Q;en •a,nkatrasti tuomitallin kamsainliitnn sorpirrnukstet .ia tarkoitnSIPeräJt. Siinä
sarwtaa:n m.m., että ,kansojen toiveet ovat
pettyneet. Amer]kall:ais.ina naisina me kysymrrne tei·ltä, si:täkö vrurten tämän maa.n äidit läthettivät p.oikansa. kuolemaan, .i·otta
uusi pyhä a.lliamssi hävittäisi kai•ken dronokratian joka; maasta"? Ja ranskalainen kiriailiia-humoristi J eromte K. ,J,erome on [ai-
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nannut tkynä:n.sä ki:rjoittalffi'aan ikansainliittoilveilyrr :io:hdosta. Hä:n •sanoo m.m.: ,tämä
kansainliitto ei ·olisi tullut par·emmin Taikenntetuksi kuin että joku ilkeämielinen piru
olisi pa.nnu t .sille nimernsci.: rauhan ha.u ta,
ilhmisyytden ·kidutu.skammio, ·maaiqman toiveiden muistnpa.tsas. J a.ttei ihmiskuntaa
mvrkytettäisi •sukupolvilksi •etJee:t;trPäån, olisi
t.äJmä liitto 'ha1uda:ttaJva ia lha,uida.ttava syvään". TämänJ mit=!li'Piteen on omaksunut
eng-lantilainen liberaalin-en suurporvaristo.,
kos•ka se on lainannut 1ki6oi·tnksoe.n muis:tutulksetta• ää:nlenlkannattaja.ansa , Go.mmon
Sens·e". Kurr si•is pasifisteil:J.a, •po.rva·rillisilla ·ratnhanasiana.jajilla ·on näin kieltein1en
kanta kvsymy!kosestä. kuinka. :paljon enemmä'll kieltein-en täytyy:kään oHa työväen1uokan ka.nta täJmäJn jälkeen kansainiiittoon
näihden. Ei ole pellkooa, ei ole llllitää:n :riskiä
vai1kka on lii.ttymäottä täJhän liittoon. Ei
ole mitään etuja, työväJeniluokaHe •siihen liityttäiessä. V asi,"ID'ka., :joka •On kuolleena. syntynyt, ei voi antaa maitoa, siitä ei ole etua.
mutta. sillä on se hyv:ä opuoE, että se ei .mvöskääJn voi :puskea.. Minun mielestäini ei o[e
tVJöläitsten maikka eikä heiidän äänensä
paiillka tässä .riistäjäin liiton tukemisessa.
Yhtyen .ed. Helon. vrustalauseeseen 'PYYdäin
ehdottaa, että eduskunta hvlkäisi :hallituksen asiasta antaJIDan esityk·sen.
T ·o i n ·en v ·a •r ao~p u he m i, e s: Kun
edus:kunnan vieLä ·on pidettävä; toinen istunto
tänä:än, lierree syytä 1keskevttää esilläolevan
asian •käsittely ia lapettaa. istunto nyt.
.Seuraava istunto p]detään tä:nä;äJn kello
4.30 im.

'Täy.si-istunto .päiä:ttyy /kello 4.1•5 i.p.
Pöytä:kir.ian valkuud·eksi:
Eino J. Ahla.

