34. Perjantaina 28 p. toukokuuta
:kello 2 pfuivällä.

Päiväjärjestys.

Ilmoitusasiat:

Ilmoituksia:
Siv.
Pöyd,älle[lanoa. va,rten
esitellään:
1) Valti,ova,rainv.alinkun.na,n mietintö n:o 13 ha.llitukS'en esit:vkse.n johdosta., joka koslkee erinä.isiä 'Va~lilion
v.eroja kantoajan tjäJikeen makse·t~
taessa suoritettavaa, veron lisä;ystä. . . 644
2) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 12 suurten maaomaisuuksien verottamista koskevan elduskunt3J8sitvksen sekä erinäisten verotusta
koskevien
anomusehdotusten .iohdos:ta ........................... .
Ainoa käsittely:
3) Ehdotus että Eduskunta antaisi
suosimmruksen.sa sii1hen, e:tltä Ha.Uiltus
ryhtyy iarpeelJi,sii,n toimell[liteisiin
Suomen ottamis!eks.i ka.nsainliiton jäseneksi .......................... .
A s i a •k i 11' .i a :t: Ulkoas.ia~nva1io~
kunna.n mietinlt'ö n.:·o 2; fha;l:J.ituksen
esitys n:o 17.

Ni:menlhuudossa. :me'rkitään: ;poissaoleviksi:
ed. Andersson, Elovaara, Estla,nider, Gebhal1d, J. A. HeHrlkinen. Hwpii, Itkonelll, Junes, Koivula!lrti-Lehto, Koivuranta, Lehtola,
B. Lep;pälä, Niemi, Y. Pesonen, Rawtikainen. Srnrlin, Sihvo, Sinkko. Ta:l\'kuJa., Thulli8tboog, W atlkon~en. W uolmski .ia Wuoli.i.O:ki.

Va.pautusta eduskuntatyöstä saavat s·euraa.va t edustajat: ulkomaamma.tka,n takia
toistaiseksi ed. Gehhal"d, Huvli, Niemi, Vuoli ioki; sa:i,muden takia. läakärimtodistuksen
noia.lla .ed. Heimonen toista.iseksi. samoin
sairaud-en takia toistaiseksi ed. 'Thun·eberg,
Lehtola. Junes; virkatehtävien takia täksi
ia huomiseksi ,päiväksi ed. Sihvo .ia Kauppinen sekä ed. Andersson läheisen sukulaisen hautau'ks.en ta,kia täksi .1a ihuomiseksi
päiväksi.
Esitellään y'>ksitellen seuraavien edustajain a.nomu'kset sa.ada va:pautusta eduskuntatv•östä, vksitvisa•siain vuoksi·, nim. ed. Raatikaisen. W a!lk.osen, Itkosen. Saa.relaisen.
Ha1meen: .ia. Jvs:keen.
Puhemieheru i·lmo•itettua. ettei puhemiesneuvosto :lmtso voivansa :puoJtaa mainittuja
va,pa.utuspyyntö.iä, päättää eduskunta hv-1iätä ne.
Ed. Vainion välikysymys, joka koskee Suomen
Sosialistisen Työväenpuolueen kokouksen
hajoittamista.

P u 'h e m i e s: Ularopuol·ella päivw.iär.iestvksell! esitel,lään ed. Vainion tekemä vä1ikv.svmv•s .
.Sihteeri lukee:
.Suomen Eduskunnalle.
P.er.iantaina kuluvan toukokuun 14 päivänä hru.ioittivat poliisiviranOiffiaiset täällä
Helsin;gissä .Suomen Sosialistis-en Työväenpuolueen 1perustaivalli kokouksen ia vangitsi:vat toistakymmentä kokouksen osanotta-
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]aa.. Ainoana. ilmoitettuna syynä näihin
viranoma;isten toimen:piteisiin oli se. että
puolue oE 'Päättänyt liittyä n.1k. Kolmanteen Iruternationa.l,een.
Kooka täJmä :poliisiviranomaå.sten menettely 1merkitsee p-e·rustuslailla tuil'va.ttu:ien
kansalaisva:pauksien törkeätä loukkaami•s:ta
ia kun ta,paus on laajoissa lkansankerro'ksissa.. ei vain; kotimaassa vaan ulkomaillakin. lherruttänyt mitä kiu.sallisinta: huomiota
ia anka·rinta paheksumi.sta, siten sumesti
va.hing1oittaen .ia vaikeutta-en maamme ,g•ekä
sisä- että uTko.poliittiJSta asemaa, niin PYYdän sarnda a•sianomaisen hallituksen _iäsenen
eduskunn1alle vastattavairosi esittää seuraavat kysymykset:

•

1) T.apa'htu~ko puheenaoleva kokoulksen hajoittaminen ja vangitsemisten toimittaiillinen hallituksen tai
_ionlkun sen .jä;s·enen tieten ja suostumuksella;
2) jos Kolma.nteen Inltern&tionaleen liittyminen viranomaisten mielestä io sellaisena.an ·oli rikoksellinen. m.m. varugitsemi•siin oikeuttanut
teko, niin mistä jolhtuu, eUeivät saman kolhta:lon alaisiksi joutuneet
'kaiJkki kokoukseen osaaottan-eet. kun
\kerran: kokouksen rpnheena:oleva päätös ·oli aivan yksimielinen;
3) tuleeko haHitus puolestaan estäJm:ään jonkun puolueen pcrusta.utumisen ja. toiminnan siiltä syystä. että
1puolue on liittynyt tai ota.ksuttavasti
liittyy n.k. Kolmanteen Iruternationaleelli; sekä
4) jos :puheeruaolevan kokouksen
lha.io.ittaminen ja vam;gits,emisien toimittamiruen hallituksen mielestä oli
,poliittisesti .epäviisas ja .pätevää oikeudel'lista p.erustusta :vailla oleva
·teko, niin mihin toimerupiteisiirn ha1litus ·On sen johdosta ryhtvnyt tai
aikoo ryhtyä?
Hel·sill\g'issä:, touk-okuun 28 ,päivänä 1920.

V. Vainio.
P u h e m iJ e s : Asia p a n n a a n •P ö yd ä ll ·e seuraavaan iS"tuntoon.

Pöydällepanot:
1) ErinäiSiä valtion veroja kantoajan jälkeen

maksettaessa suoritettavaa veronlisäystä

koskevalu halHtuksen •esitylksen johdosta
laa,dittu valtiovara~nva1iokunnan: mi-etintö
n:o 13 esitelläiän _ia ·puhemiesneuvoston ehdotukseru mukaan pannaam pöytdälle iltaistuntoon.
2) Suurten maaomaisuuksien verottamista
koskevan eduskuntaesityksen sekä erinäisten verotusta koskevien anomusehdotusten

i ohdosta

lawd~ttu valt.iovarairuva!liokunna.n
mietintö n:o 12 esitellää.n ja; ,pannaan puhemiesneuvoston -ehdotuksen mu:ka.an pöydälle
seu:raavaa.n istuntoon.

3) Ehdotuksen, että eduskunta antaisi snostumuksensa siihen, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi

sisältävän haUituros·en -esitylksen mo 17 j-oib.dosta larudittu ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 esitellään j a t 'k u v a a. n a in o a a ru k ä s i t t e l y y n.

P u !h e mies: J atketaa.n asian' käsittelyä, ioka !keskeytyi 8 TJälivänä toukokuuta.
Si.lloilll tehdyt ehdotukset otetaan lllY•t huoml'oon.

Keskustelu:

Ed. K et o: KY'symys kansoj,enl~ittoon
ylhtym]sestä on 'vaik-eimmin ratkaistavia
pulmia. Se, j.oka ei tahdo asiassa ·ku]kea
alia.ttelema.ttomana joko TJuo1tajain ta.i vastustajain laUIIDassa, vaan ha.luaa yksityiskohtaisesti perehtyä 'kys:vrrnvksen kaikkiin
puoliin .;a vetää ka:iJklki johto,päätökset, on
pa.kotettu kantaa etsiessään tekemään siksi
monia päätelmiä ja otalksumia .kansainvälisten ·sufuteiden: vastaisesta kehittymisestä,
että hamhapäätelmien vaara on eriruomaisen
läJheUä~ Kysymys, j.oka. varsinikin sosialistin vastattavlliksi heti astuu. on s·emaa>va:
Onko y'lilpäänsäJ mahdollista. ajatella sel-
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laista laitosta kuin kansainEitto, joka saisi
tehtäväkseen rau!ha.lli.sta: tietä ratkaista, ikansaizwä:Hset riitaisuudet. niin ~kauan kuin kapi<talistineru tuota.ntotapa pysyy vallitlsevana maailman johtavissa .suurvalloi,ssa?
Työväen ·keskuudessalhan oru hyvin kanJSanomainen s4lllainen iärkeily. jota täällä j.o ed.
Lruhermakm on muka ainoana sosiali.stisena
esittänyt ja. .ioka ikäy siihen suuntaan, että
n~in kauan kuiru kwvitalistioon tuotantotaiPa
pysyy vorimassa, tulee ka.pitalisti'sten maiden välillä olemaan taistelua menek.kimarkkinoista• .ioka taistelu luonnonlain01maisella
voimana tulee aina 1päruttymä.än aseelliseen
h>p·pusuorituikseen.
Tämän .iahtopäätölksen paikkansa:pitäväisyvtt.ä tuntuu todistavan: eritoten kapitalistisen tuotantotava.n viimeaikainen kehitys.
Ka.pitalismin viime aika:i'Simman, uusirrnman vaiheen tunnusmerkkinä voipi maimi ta,
että: suurten kapita.lististen maiden. teonisuudessa ·oli ennen maailmansotaa pai:no,piste
siirt:Y'nYt kutoma.teollisuudesta n.'s. raskaaseen teollisuuteen (kivihiili- ja rautat·eollisuuteen) jota oJi <pää:s1syt hallitsemaan suurpankkeihin keskittynyt finanssipääoma.
Nä:ritten ,pii·rien ,edut vaativat korkeatullisuo.ielus.politiikkaa ylimääräisten liiikevoitto.ien turvaamiseksi, llllikä I]JoEtiikika oli
omiansa ·kä:r.iistäimään eri maitten välisiä
va:sta]rohtia useinkin likelle kielhumapistettä. Murtta .lisäksi oli tälle finanssipääOIIDan valtakaudelle ominainen toinen T>Yrkimys•. miliä oli vielä vaa:ra.llisempi maailmanraruhalle. nimittäin imperia.lismi. Se 1pyrki
hankkimaan asianomaisille maille alusmaita.. jotta fin'a.nssi:pääloma saisi si.ioitnsma:hdollisuwksia. Imperialismin .politiikkwa /kannattivat joka maassa laaäat vä:estökerrokset ul:ko.puolella. niittenkin ,piiriem,
joitten suoranaisten ryhmäetujen mukaista
tuo ;politiikka. oli. Emnen kaikkea voi ;kaikkiaHa huomata. kuinka suurmaaruomista:.ialuokka .te'ki liiton kaivos- ja rautateollisuusherrojen kanssa.. Mutta finanssika,pitalismin ideologia, yrudistettyjen: maata·lous- .ja
suoj.elustullien teoria ja imperiali:smin oppi
voitti puolelleen laajoja. piirejä muistakin
vhteiskuntai]Ji:ireistä aina noitten suurten kapitalististen' maitten työväestöä: myöten.
Tämä on ollut ymmä!'lrettävissä, sillä tuo
politiikka! merkitsi koko kansalle uutta
kehitystä ja lupasi yhteiskunnalle menestys,tä ja. hyvinvointia.
Kellään
sosiaHstilla, ei ole tietysti pienintäkään
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epäilystä siitä, etteivätkö nuo imperialistisetJ voimat vielä ma.ailmansodan jälkeen jäisi elämään. Onhan meillä tällä
hetkellä melkein joka.päiväistä hR~vainto
opetusta siitä,. kuinka nuo voimat ohjaavat maailma.nsodan voittaneitten suurvaltojen politiikkaa. tällä hetkellä. Nuo vallathan liittäivä:t entisiin alusmaih~nsa ja vaikutusopiireihinsä uusia suunnattomia alueita.
Näemme myöskin .io.ka. ;päivä, kuinka samanlaiset pwkimykset, j.os:kin ·pienemmässä
mittakaavassa, elähyttävät pienempiä: valtioita. 1Saamme alituisesti 'kokea, kuinka
val-miit kai,kki nuo va.ltiot ja läiliinnä juuri
pi•kkuvaltiot ovat asevoimin ajamaa.n aluevai taukselEsia ;pyrkimvksiä.
·Mutta kun on ratkaistava suhtautuminen
kansa.in~liit.tokys:y1mykseen. ei, ·suinkaan Jmsketeta asia.n ytimeen, .jos todetaan näitten
im perialististeru ;pyrlkimvsten olemassaolo
tai su:ora.staan niitten ra.tkaiseva vaikutusvalta suurt.en johtavien valtioittell! rpo1itiikka.an tällä hetkellä. Ei, vaan kysymyksen
Y•din nn va.staulrsen saaminen kysymykseen,
tulevatko nuo imperialistise.t ~oi~nåt joMamaan karpitalistista. valtioiden poli·tiikkaa.
yl.een1sä nilin kauan kuin kapitalistinen tuu.tantota.rpa ,pysyy pystyssä .ia tulevatko su.urva.ltojen väliset ristiriidat välttämä.tnömäsi.i
.ioihtamaan ·vieläkin 'k!e>rran aseelliseen yhteentörmäykseeru, vaa.ru eikö ole ma.hd'0llista
ajatella kansainvälisten selkkauksien ratkaisua rauhallisin keinoin. - On selvää,
että niliru kauvan kuin kapitalistinen tuota,rrtotapa pysyy pystyssä ei suinkaan
ole milloinkaa111 mahdotonta, etteivätkö
suurvaltojen väliset ristirii·da,t, imperialistiset pyrkimvks.et vielä saata · •PUI"kautua.
uudeksi maailmansodaksi. Tämä mahdollisuus O'll sa.n:g-en1 suuri varsinkin kun ottaa
huomioo,n. että maailmansoda.n tiliselvittely
on oHut mahldollisimman huono. Ei Euro,passakaan tulla läheskä:äm jär.iestämäälll val,tiollisi:.a olo.ia sellaisiksi, että sodan aiheet
,poiSituisiva t. ,ya:l tioiden ra:iat esimerki1ksi
eivält tule kuNmmaan kansallisuusrajoja
·mvötell! ·sielläkään, missä se ha.itatta •voisi
ta,pahtua. Lrredenta.t voivat yhä edelleenkin aiheuttaa uusia ·sotia,. Vielä enemmän
tulee sodan aiheita olemaa.n· Europan ulko·Pnolella. jossa. lukuisia kansallisuuksia ja
kansa.Uisuusosia joutuu jäämään euro,pa,laisista suurvalloista rii•p,puvaksi. Nä:mä kansa.Uisuudet ja kansallisuusosat tulevat .Pvrkimään •va,l)autumaan euro.rpalaisesta herruu-
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desta. Tällai'Sesta saattaa myöskin seurata
kansainvälisiä aseellisia yhteentörmäyksiä.
Mutta kuitenlkiru olisi järjetöntä väittää,
että uuden sodan syntyminen olisi mikään
luonnonlainomainen välttälmättömyys. Huonosti ovat rue sosiaJi.stit ymmärtälnoot nykyajan taloudellisessa järj,este1mässä esiintyviä voimia, jotka ·ovat pitäneet ä;skeistä
.maailmamsotaa luonnonlairuomaisena välttämättömyytenä; ja vielä huonommin ymmrurtäneet maailmansodan. taloudellisia voimia ja poliittisia tendenssejä ja pyrkimyksiä;, jos he ilman muuta otaksuvat mahdottoma<ksi estää; vastaisia sotia, vai'k'ka,pa. kapitalistinen tuotanto tulisi maailmansodan
jälkeen säilymään. Niin ei suinkaan ole
asian laita. lmperialistis.et 'P:vtrkimykset eivät ole ·suinkaan sillä ta.paa kapitalismin
olemukseen kuuluvia, että; n:e TJääsisivM
kaikkiaUa ilman muuta. voitolle dhjaamaan
kapi talististen:kaan valtioiden 'J)oli tii.kkaa
siinä märurin, että ne johtaisivat ehdottomasti suurvaltain välis,iin aseellisiin yhteentörmäyksiin. Kai'kkialla näet ka:pitalismi
kelh_i,ttää itsessään myöskin sellaisia voimia,
iotka va:stusta,vat imperialistisia .pyrkimyksiä. TäTkein anti-imperialistinen tekijä on
tietysti proletariaatti. Sen vaikutusvaHa
oli ,jo ·ennen maailma.nsotaa suuri 'ja vielä
suurempi ow se oleva maailmansodan jälkeen. ::kuru se niissäJkin ma.issa, joissa se ennen sotaa' ei ollut :poliittisesti jä!rie.stynyt,
on nyt >luonut voimakkaita poliittisia .iärjestö,jä selvine anti-imrperialis·tisine oh.ielmirueen. Mutta ID:Y'ÖS 'eräissä pikkuporvariston
ia sivistyneistön, jupa vaxsinaisissa .porvaristopiilreissäkin ka.svaa vastarinta toisten
;p-orvaristo- .ia maanomistaja-ainesten impe.ria.listisia ,pyrkimyksiä vastaan. Näistä
vvrkimyksistä lausuu tunnettu sosialistinen
teoreetikko Kautsky, joka kuitenkin on toiselta puole.n erilkoisew perinpohjaisesti ,paljastanut kapitalismin luomia imperialistisia
pyrkimyksiä: .,Kaavamaiset ,poli tikot, jotka
luulevat, että; sen, mitä kerran ~on ollut olemassa, täytyy aina niin olla., 'Pi,l·kkaavat porvarillisen rauhanliikkeen ,pyrkimyksiä aseiden riisumiseen ja. välitystuomioistuimiin
nälhden, koska tuo rauhanliike kauan: aikaa
oli vain muutamien yhtä harmittomien kuin
v~oima ttomienkiru
i'hmisystäväin viaton ta
ha!llveilua. EivM lhe huomaa niitä realisia
ehto,ia, jotka jo ennen maailmansotaa tekivät poo:varillisen rauhanliikkeen mruhtit~ki
jäksi, joka. pakutti imperia.lismin myö,np.y-

t:vksiin ja .iob särki pyrkimyksen yhtenäisen :porvarillis,en ta,antumuksellisen .iou1kon
muodostamiseksi." Näin: Kautslky. Ja täytyy tunnustaa, että niitä politikoita, jotka
a·rvostelevat muuttuneita oloja vanhojen ja
opittujen karuvo1jen muka.an.. niitä ei puutu
Suomen sosiaalidemokraattisesta puolueestakaan. Nielä on tosin, se myön;_ettäköön,
vai~k,ea muodostaa itselleen selkeätä yleiskäsitystä siitä!, mitenkä läihim,pien aikojen
poliittinen kehitys tulee kull~emaaJl:. Emme
edes voi sa.noa, tuleeko kapitalismi pelastautumaan siitä ka,aos:tilasta', jolhon siinä
itsessään asuvat voimat ovat sen saattaneet. Mutta vhtä ~va.ik~eata o~n myös -ennustaa. minkälainen tulee 1krupitalististen valtioiden .poliitikka Dlema,an, jos kapitalistinen
tuotanto tulee elossa vy:symään. Saattaa
olla,, ettäJ imperia.listiset ia militaristiset
voimat tul€vat haEitsemaan näitä valtioita
nriiru kauan, kunnes niissä! ,työtätekevät yhteis'kuntaluokat ~pääsevä;t valtiovaUan peräsimeen tehdäkseen lopun militarismista ja
imperialismista.. KutJeru .io olen viitannut,
saattaia toinenkin kapitalismin kehitys kuitenkiw olla mahdollin-en. Kuten Kautsky
lausuu eräässä tutkielma.s·sa.an, ,jo viime
vuosina ·ennen sotaa. on esiintynyt joukko
oireita . .iotka viittaavat siihen, että imperialisminen v.olitiikka tulee tekemään vararikon, enn,enkuin its-e krupi talismi ylipäänsä".
On nytkin useit'a ilmiöitä, jotka viitta1wat
tällaisen kehityksen mahdollisuuteen. Ei
ole suinkaan mi1kään todellisuuden vastainen otaksuma,, -että maailmaDJSotaa tulee seuraamaa'n melkoinen asevarus:telu.ien -sumistamine:tlJ. Maa:ilmansotahan on vaikuttanut. että ne valtiot, jotka olivat tähän
saakka hyökkäävän militarismin ja hy-ökkäävän imperialismin päämaa1t, nimittäin
Saksa. Itävalta-U nkruri ja Venäjä, ovat todennäköisesti :kadotta.neet mruhdollisuuden
a.iaa i,mperialistista ~politiikkaa vailivaan armeijaan no.ia.ten. Itävalta-Unkari on muuttunut .ioukoksi kilpailevia vikkuvaltioita.
Saksa~n sotavoima -on rauhansopimuksessa
ra.ioitettu 100,000 mieheen, ja Venäjä, ainakin jos neuvostohallitus siellä tuloo pysvmääl1 pystyssä, tulee siirtymään kansa.nmiEisiin. Näin ollen on toisilta suurvalIoilta iPoistunut näennäinenkin aihe pitää
yllä suuria seisovia a.rmeijo~ia muika toisten
maailmanvrultioiden ,hyökkäyksen varalta.
NiinrpäJ huomaamme'kin - päin vastoin~
kuin mitä eräät kaa.vapolitikot ovat ennus-
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telleet - . ettei Engla.nnissa· enempää kuin
Yhdysvalloissa.ka.an tulla ottamaan yleistä
asevdvollisuuttru käytäntöön, joskin niissä
kummassakin marinismi. larvastomili tarismi
ainakin tällä hetkellä näyttää vielä tulevan
voimakkaaoo. säilymään. Ei ole myöskään
epätodennäköistä, että Ra.nska tulee olemaan
pakotettu supistamarun seisova·a sotadoukkoa ia lyhentämään sotruväen harjoitusaikaa.
Siithen sitä. 'kuten muitakin valtioita, tul,ee
pakottamaan jo yksistään kansantaloudellinen väl ttämäittömyys. Jos a•seista riisumisesta. tulee tosi, edellyttää se myös. että
tämän kansainvälisen aseista riisumisen mukana. tullaan tarvits•emaan kansainvälisten
suhte.Vd.en jäJrjestä;mistä muhallisilla keinoilla. Se edellyttää, että on luotava kansaillJVälisiä laitoksia, jotka rauhallista tietä
järjestävät 'kansain:1välisiä suhteita. - On
olema.ssa
muitakin kelhitysip:Y'fki:myksiä,
jotka tulevat, .ios ne pääsevät tot€utumaan1,
surpistamruan /kansainvälisten selkkausten
mahdollisuutta.. Ei suinkaan ole nimittäin
myöskään •e>pätodenntäköinen se .otaksuma.,
että maa.ilman:sodan jälkeen johtavat teollisuus!Valtiot ovat ·pakotetut luorpumaan· siitä
korkeatullisuo.ielusjär.ilestelmästä, iohon ne
varsinkin1 Keski~Euroopassa olivat tulleet.
Tähän tulokseen s'aattaa johtaa monet ilmiöt. ElintaT!J)eiden ja raaka-aineiden tavattomasta kal.Iistumisesta jolhtuu teollisuusväestön vastarinnan 'kasvaminen. Monissa maissa on tarpa:htunut agraaritulleja
suosineeru suurmaanomistajaluokan :heikkeneminen. V apaaka.urppa, jos s'e rpääsee toteutumaam. tulee suuresti supistamaan uuden maailmansodan maJhdollisuutta. Tällaiset kehitvstendenssit, jos ne vain toteutuvat. ne ottavat pohjaa niiltä pyrkimyksiltä,
jotka vastedeskin tahtovat ratkaå.sta vailtioitten v.ijliset erimi·elisyydet asevoimalla. Jokais,en on, kuten jo sanoin, vielä toistaiseksi
vaikea mennä ennustamaan. tulevatko nuo
rauhaa; säilyttävä;t pyrkimykset olemaa<n
kyllin voimaikkaat ·estääkseen vastaiset
aseelliset selkkaulkset. ioita - toistan vielä
kerran - aina ;pyrkii syntymään, ni~n
kauan kuin pysyy voimassa kapita.listinen
tuotantotama, jonka ol·emukseen kuuluu eri
ma~den ·kilpailu ta.vara.in menekistä ja pääoman sijoitusalueista. Mutta vaikka:pa ei
kävisikään niin. että 'karpitalistinen tuotantomuoto 1muuttuisi siihen suuntaan. että läheisessä tulevaisuudessa militrurismi vähenisi .ia tullisuoielu.spoiitiikasta luovuttaisiin,
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niin sittenkään ei ole varmaa, etteivätkö ne
voimat, jotka kuss:akin maa.ssa vastusta-vat
kansainvälisten ;riitaisuuksien aseellista ratkaisua,, ole nvt io ta•rpeeksi voimakkaita estääkseen aseelliset yhteentörmäyks.et. Tästä
a.sia.sta lausuu Ka.utsky erääs.sä kirjoituksessaan: .,Demokratia. antaa; niille, jotka
harrastavat maailma.nrauha.a, ratkaisevissa
valtioissa ylivaillan: jo sielliLkin, missä ;proletariaatti ei ole kyllin voimaka.s yksin hallitsemaan".
Edellä lausumallani ohm tahtonut tulla
siihen. että aia.tus kansainlii:to.sta . .ionka tehtävänä olisi m.m. ·kansainvälisten riitaisuuksien ra.tkais.eminen ilman aseihin turvautumista. ei ole aate, joka olisi kuolema-an tuomittu -ka1pita1istisenkaan tuotantota.van vallites-sa.. Samaa lausuu sosialistisen internat~ona,len viime vuonna Bernissä pidetyn
komferenssin päätösla.uselma: ,,Maailmansota on tehnyt sosialistisen ~ha.nteen kansainliitosta nykyään kiireelliseksi tehtäväksi .myös ei-sosialistisille poliitikoille. Se
on näyttänyt että sotilaallisen tekniika.n ia
liikenteen ollessa niin kehittynyt kuin nykyääm, jokais-ella sodaUa on taipumus jakaa maa.ilma kahteen leitriin. iotka ta.istelevat toisiaan vastaan kaikilla hävityksen
hirmuisimmilla aseilla. T.ämä onnettomuus
vo~daan; vain torjua luomalla kansa.inliitto."
·Mutta ne, jotka vastusta.vat Suomien liittymistä nykyiseen kansainliittoorr, ne väittäJvät. että he voivwt tunnustaa kaiken ylläsa.notun orikea.ksi. mutta. että se kansainliitto, ioka -luotiin Versaillesin rauha.n<sorpimuksessa. ei se ole sellainen ka.nsa.inliitto,
ioka olisi kykenevä täyttämää.n ne tehtävät,
ioita tod-ellisen kansainliiton tulis.i täyttää.
Ja .myönnettä;vähän on!kin, että nykyinen
ka.nsainliitto ei suinkaan täytä todellisen
kansainliiton iihannetta. niin että suurin
osa siitä arvostelusta, jota ed. Helo vasta.lauseessaan: ha,rioittaa tä!män 'kansainliiton
suhteen. on epäilemättä oikeutettu. Liiton
puutteellisuuksiaihan on ensinnäkin, että se
ei ole yleinen. Ulkopuolelle iäävät vo~tetut
keskusvallat .ia N.euvosto-Venäjä. Liiton
rakennehan on epaka.nsallJValtain:en. Liiton
neuvostolla on liian suuri valta. Se ei ole
pelkkä edustajakokouksen toimee®aneva.
elin. niinikuin s·en tulisi olla, ia sitäpa.itsi
tuon rueuvoston kokoonpa.no on kohtuuton.
Edeltäkäsinhän on pidätetty tässä sol)imuksessal viisi rpaikkaa yhdeksästä paikasta sodan voitta.neille suurvalloille. - Mutta. ky-
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svmvs .ei kuitenkaan ole sittenkään siitä,
oruko se kansaunliitto, joka Versaillessa perustettiin, hvvä vai huono. Kvllä kai me
tässä huoneessa oloemme yksimielisiä siitä,
että tuo liitto on 1huono. V aan lkvsvmv.s on
siitä. on:ko tuo liitto taantumuksellinen ia
edistysvastainen luomus ja·. toiseksi, svn,_
tvvkö todellin-en kansainliitto ·vain sillä tavalla. että ne valtiot, jotka eivät ole vi.elä
tuohoru liittoon sitä verustettaessa, päässeet
vlhtvmään, jäävät sen ulkopuolelle, vai svntvvkö se sillä tavaUa, että nuo va:ltiot menevät tuon liiton sisäll-e koettaakseen vaikuttaa, muutobia tuon liiton olemuksessa.
Kun lä:htee tarkastelemaan sitä seikkaa.
onko tuon liiton rakenne todella niiru huono.
että se on merkittävä taantumukselliseksi ia
€'distvsva.staiseksi, sellaiseksi. åoka tekee
mahdottoma;ksi vasta.isten kansainvälisten
selkkausten iär.iestämisen oikeu1den ja ·lmhtuuden vaatimuksen mukaan. nriin minun on
suoraan myönnettävä, että lii.ttosoiJ)imuksessa on1 va:rsinkiru eräs artikla, joka. tuntuu
erinomaisen arveluttavalta ja, ioka helposti
voinee muuttua taantumukselliseksi aseeksi.
Se on 10 artikla., jossa liiton jäseoot sitoutuvat kunnioittamaan ja ulkonaisilta hvökkävksiltä puolustamaan kaikkien liiton jäsenten alueellista koskemattomuutta ja ol>:Jmassa olevaa. poliittista rr-ii'PPUma.ttomuutta.
.Jos tämä artikla käsitettäJisiin kirjaimellisesti. silloin olisi todella. kansainliitto toin~7n
pyhä allia:nssi, ·joka ta,rkoittaisi pysyttää
status quo'n. nvkviseDJ asiaintilan ja teh'dä
mahdottomaksi va.ltioitten alueelliset muutokset. .T·os liiton luonne olisi tällaiseksi
käsitettävä. olisi siltä riistetty yksi todellisen kansainliiton oleellisemvia tehtäviä,
sillä kuten Kautskv lausuu eräässä tutkieimassaan kansainiliitosta. ,,riitakvsvmvksi.ä
pienten idässä muodostuneitteru valtioitten
väiliillä ei tule rauhankaan tultua. •puuttumaan. Ei ole otaksuttavissa, että siellä onruistuttaisiin luomaan lopullista olotilaa,
.iossa kaikki olisivat tyytyväisiä. Mvös
erehdvkset ra:.io.ia vedettäessä ova1t mahdollisia. samoimkuin mieli,piteiden muutokset,
niiru •pian kuin sodan svnnvttämä kiihtvmvs
ia viha on ohi. Tuo voisi aiheuttaa alituisen pyrkimyksen rauhan tarkistamiseen ja
siten wlituisen sotatilan tai kuitenkin atlituisen sodan vaaran, kuten oli viimeisinä vuosina ennen sotaa Balkanilla, jollei perusteta
laitoksia, jotka. tekevät mahdolliseksi asiain
mtkaisun välitvstnomioilst.uinten avulla ia

.i'Diden takana on kansojen kokonaisuus, niin
että :Yhdenkään valtion päähän ei saattaisi
pälkähtää as-ettua tätä ylivoimaa :vastaan."
Mutta kuten hallituksen perusteluissakin
huomautetaa•n, ei ta.rvi!nne käsittää liittosopimuksen 10 artikla.n sannmuotoa. niin
a!htaa.sti, että se iJekisi mahdottomaksi kaikkien muutosten aikaansaamisen kansainväJ.iseen a,semaa.n. Onhan selitetty sopimuksen laatiiaion taholta nimenomaan, että
kansain.väEsten suhtei•den iärie.stelv saattaa
tulla kysymykseen. Täihän antaakin sopimuksen 19 a.rtikla nimenoma•an oikeuden.
Siinä.häru la,usutaan: ,Eidusta,jain kokous voi
aika-a:ioin ·ehdottaa liiton jrusenHle, että oteta.a.ru uudelleen tutkittavaksi sorpimuksat,
jotka ovat kävrueet soveltumattomiksi. kuin
myöskin sellaiset kaa1sainwäliset sunteet.
.ioiden jatkuminen voisi ·olla vaamna maailmanTauhalle." Nimenomaa.n on myöskin
painostettava, ettei kansainliiton apuun 10
a1rtiklaJ11 perusteella. voida. vedota kv.svmvk&en ollessa kansallisista tai muista liiklkeistä
valtiorajojen sisäpuolella, vaan ta.rkoittaa
tämä 10 all"tikla antaa valtiolle suoiaoa ulkoapäin tulevia: valloitusvii'itvksiä ,va.staan.
Kuitenkin on sanottava. että oikeutta rvhtvä 'rajojen. rauhalliseen .iär.ies±elvvn on vastaisuudessa iPVrittävä selventämään ia. telhtävä helpommaksi kui'n nvt, .io.Uoin yksimielisyyden vaatimus liiton :päätöksiä tehtä.essä
on tavattoman suurena esteenä liiton• menestvkselliselle t.oiminnaile mainitussa suhteessa.
Erä:s väite . .ioka usein tehdään nykyistä
karu;ain'li.ittoa vastaan, on se että se on voitta,ja;valtioiden perustama takuulaitos Versa.illesin väki va.l tara uhan turvaamisek:Oi.
Tämäkäiän. väite ei !Pidä paikkaansa kylmän
tosia,siain tarkastuksen edessä. Sopimuksessa ei! \puhuta mitään liiton jäsenten veivoittamisesta va•lvomaan Versaillesin sopimuksen mmdatta;mista., mutta sen sijaan: tarjoo liitto io mainitussa 19 artikla.ssa keinon, .iolla v·olidaan saada mainittu Versaå.llesin sopimus trurkistetuksi, joskin, kuten io
äsken huoma,utin. liiton nykyinen rakenne.
enruerukaikkea vaatimus v ksimielisv:vdestä,
enoonkuiru liiton päätökset voivat svntyä,
tekee täanän. Versaillesin sorpimuksen trurkistuksen vai•keaksi. Täimäi määJrävs vksimielisvvd·estä useirllllpia liiton rpäätöksiä tehtäessäJ antaa tilaisuuden turmiolliseen iarrutukseen. S-en liS'ä1ksi vaikeuttaa Ve,rsaillesin so~J>imukserr tarkistamista se seikka,
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että sop•imusten tarkistus tulee yleensä suoritettavaksi ,harvoin kokoontuvassa suuressa
ia. .sekalaisessa edustaja-kokouksessa. Näin
ollen ei ole suinkaan liikoja toivotta'Va Versaillesin sop.~muksen välittömää;n .perinpohjaiseen tarkistukseen nähiden. Edusta-jainkokouksen eruemmistön mielipiteellä tulee
kyllä olemaan .pairuosta'Va. mer.kitvs myöskin
voitta.ia:valtioiden yleiseen mielipiteeseen
siihen suuntaa-n, että näissäkin maissa. saatetaan suostua. Versaillesin sapimuksen ta.rkistukseen. mutta. niinkuin san;ottu, ebJdottomia takeita ·ei tässä suhteessa nykyään .liiton rakenne voi antaa.. Joka tapauksessa
on painostetta.va sitä seikkaa, että ruvt oio on
olemassa. vamsin voimakas porvarillinenkin
mieli:pide ympärysvalloissa., va1rsilllkin Ervg-lan:nissa. Versaillesin sopimuksen tarkistamisen hvväksi, mistä mieli.piteen muutoksesta toi~ottavasti jo piakkoin SIJ)aan konferell!Ssissa koituu eräitä lievennylksiä .Saksalle Versaillesin soroimukseen näihden. Tahdon tässä yhteydessä huomauttaa
eräästä seikasta, ionka pitäisi olla. verrattain
ratkaiseva .Suomenkin: ISosia.lidemokmtian
määvätessä kantansa kansain:Eittoou liittvmiseen nälhden. Mikäli olen voinut ymmärtää. toivovat Sa.ksan sosialistit. että Versaillesin sopimus on muUttettava ei turvaamalla
aseelliseen vällien selvittelyyn:, .vaan raUthallis:ten: neuvottelujen avulla. Tässä ra.uhallisessa V evsaillesin sopimuks.en tarkistamisessa sa.ksala,iset toivovat saavansa a:pua .ia
tukea karu;ainliitolta.. Tämä on tietä:äkseni
iuuri 'erikoises,ti :Saksan riippumattomien
sosialistien kanta. V ruin äärimffiläiset kommunistis-syrudikalistiset ainekset 'Pitävät
aseellista ra.tkaisua ainoana tienä Saksa.n
va:pauttarrniseksi ympärysvaltojen ,taloUtdellisesta. ja 'Poliittisesta vallana.laisuudesta.
En vmmäirrä niin .ollen, minkä ,palveluksen
Suomi tekisi Saksalle, jos se kieltäytyisi
tnenemälstä mukaan .kansainliittoon, iossa se
kui.tenikiru voi korotltaa. äänensä y~pärvs~
va·ltoien irmperialistista mahtia vasta:an. Kuten jo olen• tehnyt, niin tahdon vielä 'kerran IJ)ainostaa, etten ole suinkaan liian orptimistinen ,Versa.iUesiru sopimuksen välittömään tarkistukseen nähden. Pääasia on,.
kin miniUlle määriiltessäni kantani kansa.inliittoolli liittymiseen nä:hden, että ntvkyinenkään kall!Sainliitto ei .ole millään tavalla
Versaillesilll rauhan .takaa.ja, va:an että se
päinvastoin t01denilliiköisesti tulee tharjoi ttama,a.ru 'Painostusta V ersaiHesin sopimuksen
taJr:kista,miseksi Saksan hyväJksi.
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Näin ollen .minusta on selvää, että tämä
nykyinenikään kansainliitto ei ole syntvnvt
turvawmaa.n Versaillesin väkiva.lta,rauhaa.
Ei, ky:llä karusainliitto on nykyäänkin syntynyt toisessa tarkoituksessa. Se on myönnytys sille yleiselle mielipiteelle, !ioka
maailmansodan aå'kana ,pääsi ylivoimaiseksi
myö·skin useissa ympärysvaltail'll maissa., nimittäin sille mieEpiteelle, että sellainen hirmuinen onnettomuus,, ioka maailmalle koitui keskusvaltain edes.vastuuttomalll sodanaJoittamisen ka,utta. on teb.tävä maihdottomammaksi vastaisuudessa. Tämä mielipide
sehän oli erikoisen voimakas .tuohon aikaan
Amerikan Yhdysvalloissa ja sieltähän kansa.inliiton arute lähinnä. mikäli sillä oli poliittista kantavuutta.. Hi:hti. Kautsky on
erääissä kiriassaan todistanut. kuinka Wilsonin •kansainliiton politiikka oli sopusoinnussa Yhdysvaltain eräiden porvwrillistenkin luokkain etuien j.a ideologian kanssa.
Tuon aja.tuksenr Wilsonin :pakotuksestru hyväksyivät toisetkin voittaja.valtiot. Niissäkin oli svnrtyny.t voimakas yleinen mielipide 'Pmwarillisissakin :piireissä, että sellairuen onnettomuus kuin äskeinen maailma.nsota on saa.tava keinoilla mil.lä hyvänsä
vrultetvksi. Niiden hallitusten oli amnettava roerää tälle yleiselle •v,oimakkaalle mielipiteeHe. Mu,tta sen vuoksi, että adatus .kansainliitosta oli ristiriidassa. eräiden voittaneiden maiden. ennen kaikkea Ra.nskan ia
En,g-launin eräiden IJ)oliittisten piirien i:mperialististen aattei·d'en ja, ta.rkoitusperien
kanssa. ei tästä liitosta synrtynvt sellaista,
kuin millaiseksi todellis·en ka,nsa,inliiton
olisi :pitänyt tulla. Tuloksena näiden 'Vastakkaisten
rr>:v:r:kimysten taistelusta oli
komrr>romissi, .i·ossa eräät voittaJ.iava>ltiot ovat
ma:hldo.Uisuuden mukaan koetta.neet valvoa,
ettäJ niille säilytettäisiin mahdollisimman
pa}ion' waikutusvaltaa liitossa ia e.ttä liitto
toiselta, ;puolen tulisi mandollisimman merkitvksettömäksi .ia. heikoksi. Edellisestä
pyrkimyksestä jo:htuu liittosopimuksen
määräys, et.tä neuvoston yhdeksäJstä jäsenestä on viisi oleva. voittaneiden suurvaltain
jäseniä, jälkimmäisestä rpyrrk~my ksestä iontuu vaa.tirrnus yksimielisyydestä liiton päätöksiä tehtäessä. KuitenJman1, s1tä talhtoisin painostaa., ei edellinenkään määirä:vs tee
liittoa suinkaan miksikään rvoitta.iava.ltioiden tahdottomaksi aseeksi. Ensiksi on
muistettava, että s·en jälkeen, kun Y'hdysvalla.t todennäköisesti tuleva.t .iääJmään liiton ulko,nuolelle, on suurvalloilla ueuvos82
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tossa ·o·leva vain neljä edustajaa, muil.la valloilla viisi. mikä siis merkitsee näille jälkimmäisille enemmistöä. Mutta vaik1kapa alkup.eräinen suhdekin olisi säilynyt muuttumattomana, niin pelko suurva.ltaiin yhteisestä !Painostuksesta olisi ollut liioiteltu.
Suurvaltain edut ovat nimittäin: keskenään
ristiriitaiset. Nuo vallat tulevat esiintvmä.än ihaianaisina kansain:liiton neuvostossa.
Ryhmitys kansainliiton neuvostossa. ei tule
suirukaan tapruhtumaan siten, että toisella
puolella olisi suurvallat, toisella puolella
keskikokoiset ja pienet vallat, vaan tulee
ryhmitys kulkemaan kokonaan toisia linjoja
myöten. Käsitykseni muuten orukin, että
tapahtumain kehitys tulee kulkemaan siihen suuntaa,n, että kansainliitossa keskikokoisten _ia. pienten kansain enemmis.tö ja
samaUw myös kansainliiton enemmistö tulee useissa. •kysymyksissä muodostamaan
yhteisen rintaman juuri eräitä suurvaltoja
vastaan. kun .on toriuttavai näiden pyrkimys pienten kansain holhoamiseen. Tässä
mielessä minä näen ilolla, että on muodostunut platfo·rmu pienten kansain yhteistoiminna.lle, iolla ne voiva:t toriua suurvaltain
orjuuttamigpyrkimykset.
·Vieläpä siinäkin ta,pauksessa., että neuvostossa, olisi viisi suurvaltain edustajaa ia
neljä mu]den valtain edusta._ia:a, on olemassa.
ta.keita siitä, että suurvallat eitvät voi yksipuolisesti aiaa ta;htoaan. Suoiana on se
liittoso-pimuksen määräys, että neuvoston
-päätösten tulee olla vk~imielisiä. Pienten
va,lta!in edustajat voivat siis vähemmistönäkin ,ollessa' telhdä tyhjäksi suurvaltain mahdolliset yritykset sa,nella niille sietämätöntä
kansa.i:rnvälistä politiikkaa. Joka tapauksessa on keskikokoisten ia •pienten valtioiden
edustusoikeus kansainvälisiä asioita järjestettä€ssä nrvkyisen kansainliiton neuvostossa
edistysaskel tähänastisesta, asiaintilasta.,· iolloin suurvallat ovat keskenään itsevaHiaasti
iänjestämeet ka.n:sainvälisiä oloja, kutsuen
mukaan ainoastaan ne valtiot, joita riita on
lwskeml!t. Nyt kun kansainvälisten asioiden järiestely ·siirtyy kansainlii tolle, tul€e
lJJåiden pientenkin valtioiden edustajia aina
olemaan mukana ·silloin, kun kansainvälisiä
aJsioita. kansainliiton elimissä järjestellään.
Että nykyinenkään kansainliitto ei sovellu hyvrusti nå.iden imperia:Jis,tisten ja militarististen v.oimien tarkotuksiin, •jotka tällä
haavaa iolhtavat eräiden suurvaltain 'J)olitiikkaa., se on tosiasia.. jonika 1pitäisi 'J)aikotta.a
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miettimään niitä sosial:iJdemokraatteia, jotka
va.stustavrut meidän maamme liittymistä
ka:nsainliittoon. Niin on kuitenkin asian
laita. J oitrukuita. viikkoja ta•kruperin tiesivät ulkomaiset lehd·et kertoa Ranska;n tehneen esityksen Enp:lanniHe. että kansainliiton neuvoston ohella -olisi edelleen säilytettävä! se voittadavaltioiden, pää;ministerien
muodostama korkein neuvosto, joka nyt on
yksinvaHiaasti puolentoista. vuotta ma·ailma.n ~olhtwloita säätänyt, muodostamalla
aikaa myöden tätä korkeinta neuvostoa sillä
tavalla. että siinä! myöhemmin tulisivat
edustetuiksi myöskin Sa.ksa ja. Venäjä. Kerrotruam, ettei> En~lannin ;pääministeri ole
suinkaan kuuro täille ehdotukselle. Ehdotuksen twkana. on ilmeisesti tieto siitä, että
kansairuliitto nykyisessä muod·ossa.kaan ei
ole käy<tettäJvissä liittolaisten tarkoituksiin.
Siitä johtuu, että nykyiset johtruvat ympärysvaHat Ran.ska ja En~lan,ti vastenmieliselsti luovuttruvat 'kolmellJffiiehenneuvoston
vallan kansaiinliiton kol"keimmalle neuvostolle. Jos ympärysvaltain yleinen mielip]de tulee olemaan tuon suun.nitelma.n takana:. silloin vasta voi sanoa nykyisen ka.nsainliiton menettävän suurimma:n osan IDerkitystääm Toistruise.ksi emme voi kuitenkaaa:JJ sa.noa, mitenkä .taistelu korkeimman
neuv01ston ja kansainliiton ne111vo:ston välillä
pä:Mtyy.
Liiton puutteena on vielä mainittu. että
se ei ole yleinen, va.an siitä on toi\Sitaisek~i
suljettu ·pois m. m. Saksa, ja; Venfujä. Jos
tuo asiaintilru ja.tkuisi, si'lloin todellwkin
liitto olisi .muodostava vähemmistön liiton
eräi1tä sodassa tafl)piolle joutuneita suurvaltoja .va,staan. Mutta. mikä.li minä ymmä.rrän,
ei tuokaa.n' tulevaisuuden malhdollisuus ole
oikea. Verrwttain' lä.heisessä tulevalisuudessa voivat Saksa ja Venäjä tulla otetuiksi
kansainliiton yhteyteen, mikälli ne sitä itse
haluavat. Onlhan ;pidettävä mieles·sä, että
.iä:sen1eksiotto tapahtuu edustaåain kokouksessa,, eikä sen päätökseen tal"Vita ·edes yksimielisyYittä, vaan riittää siihen 2/ll äänten
enemmistö. Tämä säännös minun ymmärtääkseni takaa kahden mainitun valtion •pääsyru kamsain:lii ttoon.
>N vt tperustetun kansainliiton suuri heikkous on sen voimattomuus .ia toimrntakyvy,ttömyys. Trullaiseksi tuomitsee liiton se
säännöissä lausuttu •periaate, että liiton ·Päätös.ten tulee yle-ensä olla yksimielisiä. On
vaa.ra: ta1r.io.na, että tämä määcr::äys tekee ka.n-
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sainliitosta ,pelkän IPUhumislaitoksen, niin
pian kuin tulee kysymys asioista, jotka
merkitsevät oleellisiru muutoksia ja uudestaan iärjestelyjä kansainväHsissä suhteissa.
Niinkuin salllottu yhiden valtion jail"rutus voi
telhtdä tyhjäksi kaikki tärkeimmät toimet.
Todellisen krunsainlii ton ihanne D'lisi kokonaa.n toinen. Kansa;in tulisi olla edustettuna, kansojen liitossa väkiluJmnsa. mukwan
ja päätösten tulisi olla enemmistöpruätöksiä.
Edustajakokouksen tulisi myöskin saada vapaasti valita neuvosto.
Kysymys on nyt siitä, onko sittenkilll
maihdollista ajaa liitossa; lä-pi tä,rkeämpiä
päätöksiäJ. Ja onko ennen kaikkea. mahdollista sa.wda, liittosopimukseen muutoksia. En
omasta ·puolestani · ruiruakaan uskaHa tässä
sU:hteessru olla liian toiJvehikas. Paljon riippuu siitä, millä twvalla liittoa. johta.vat suurva.l'lat 'menettelev.ät. Jos niissä tulee pitkäksi aika1a pysymään valla.llw nyky~set imperialistise.t .ia militaristiset voiJma,t, tulee
kansajeniliitolla pysymään nykyinen voimattomuutensru. Jos taas niissä rauba.nystävälliset voimat ,pääsevät v.oitolle, niin tulee liitto t-oden1nruköisesti :myös mkenteeltaa.n melkoi,sesti muuttumaan:. Mutta käv~p:ä tä!Ssäi su'hteessru miten ta•hansa. niin on
pi.dettäv.ä mielessä, että y'llä'mainittujen hyvien puolien lisäiksi liitto jo nyt sisältää
useita koilitia., joilla on suuriarvoinen merkitys kansainvälisten, selkkausten rauhalliselle ratkaisulle. Ne ova.t ennen kaikkea
artikla.t 1'1-17. Niistä lausuu ed. Laherman värurin liiton kokonaan tuomitsevaksi
siteeraama kir.iailijw Keynes: ,Liitto on a;rtikloissa 11 .ia 17 suorittanut suuren .ia hyödyllisen työn. Nämä artiklat, jotka antavat
ta.keita liitoru ~iihsenten kes,kinäisen .ia liiton
iäsenten .iru to]sten vaUioiden välisen sodan
puhkerumista vasta.aru, on liiton kestävä sisältö. Nämä artiklat tekevät .iäJrl.iestyne~den
suurvaltojen välisen sodan, sellaisen kuin
1•9,M vuoden sodan,, ol-eellisesti vähemmän
todennäköiseksi.. Yksistään tämän päiätöksen: IPitäiisi saattaa liiton kaikkien illi.misten
suosioon. Näin Keynes tosin ei näissä mainitsemissani pykälissä ole •sääidetty !POliittisia välity.stuomioistuimia, mutta suuri edistysaskel entisestääru on, että jompikumpi
riitrupuo:lista. voi sa.ruda ·riita-asian tutkitta.va.ksi. Tutkimuksen kestäessä ja kolme
kuuka.utta. ·tutkimuksen rpää·ttymisestä, on
valtio oleva velvoll]nen olemaan ryhtymättä sotaa1ru. Tämä määräys, .ios sitä tul-
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laan noudattama,an tulee tekemään äkkinäiset hyökkruys.sodwt mahdottomiksi. Nyt onkin jo rusetettu ka.nsainJiiton välinen komisioni va-Lmistamaa1n lf)ysyväi•sen välitystuomioistuiiDen perustamista Haa,giin. Tähän asti on: tuomioistuin asetettu eri,kseen
jokais-essa a.siassru. - E!päilyksiä näistä mainitsemistani .pykälistä on kuitenkin synnyttänyt 16 artikla, joka. sisältää ranga.istusmäläräyksiä sen varalta, että joku
va.ltio rikkoo 12, 13 jru 15 artiklan
määräyksiä.
16 artiklassahan ·edellytetään m.m., että liitoru jäsenten on sotavoimin otettava osaa: niskoittelevan
ra.nkaisuun. Tuollainen määräy.s on arveluttava. varsinkiru pienill-e valtioille.
Kuitenkin tulee muistwa ne .rajoitukset, joihin •sotilaalliset toimenpiteet ovat supistetut liiton säärunöissä. Onihan erittäin selitetty, että osa1notto sotilaallisiin toimenpiteisiin ri~ppuu .ioka.issn •valtion omasta
tahdosta.. So,pimus siis velvoittaa jonkun
maan vain sallimaan liiton joukkojen läpikulun ja, ottamaan osaa. taloudel1isiiru sortotoimelllpiteisiilll. On lisäksi huomattava.
että tä:lla.iset ·ra.nlgaistustoimenrpi:teet ovat
yleensä välttäimättömiä jokaisessa kansojenliito.ssa, siinäikinl, ionka me sosialistit tahdomme muodo.sta.a. Muuten'ha.n liitol'la ei
ole mitään merkity,stä. KansailliVälinen .iäriestysmaillti on tall';peen jokaisen kansaånliitoru auktoriteetin ylläpitämiseksi. Tietysti
liiton jäsenten velvoi ttami·m~n tuo'llaisiin
toimenpiteisiin on aina. jonkunverran arkaluontoinen asia.. varsinkin, kun on kysymys
nvkvisestä :kalllsainliitosta, j.ossa ·suurvalloilla on niin suuri sananvalta. Mutta on
ilmeistä. että •varsinkin! sotilaallisiin toimenpiteisiin! ylen ·ha['voin tullaan johtumaan,
koska. !Päätös rankaisutoimenpiteistä ei voi
s.yntyä muuten kun liiton neuvoston yksimielisellä 'Pä,äJtöksellä. Suurvallat vaikkapa
ne esiintyvät vks1mielisiuäikin kuten ei suirnkawn tule olema1an a'sia.rua.ita., ei;väit tule siis
vasten keskikokoisten• ja 1pienten valtioiden
edusta;iain taMoa voimaan pakottaa näitä
pieniä valtioita ·niille vasteniinielisiin sotatoimenpiteisiin.
En voi olla myöskään lopuksi totea1matt.a
sitä seikha, että .liito'n toiminta on, sikäli
kuin se on pääissvt alkamaan, toistaiseksi
kulkenut edi•styks~llisisså uom]ssa. Mainitseru vaa.n työkonf.eremssit .ia ipysyväisen
työtoimiston, jotka ov8Jt liiton yrhteydessä
syntyneet. Edustaja Laherma:. tosin esitti
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ankaJranlaisen rurvostelma1n tämän työkonferenssin maihdottomuudesta parantaa työväen työe'htoja,. Minulli käsitykseni tästä
a;siwsta ,kuit,Emkin on toinen .ia luulen, että
io olemassa. olevat tosia.siat ,puhuvrut sen käsityksen .puolesta, että nämä työkoruferemssit tulevat monessa 'suhteessa merkitsemääln
uusia a.l,oitteita. työväen ·työehtnien :paran:tamiseksi. Mainittakoon myöskin, että kansain:liitto on kutsunut koolle lä\hiaå.koina
kansainvälisen fina.nssikonfe~ren:ssin, .ioka
tul-ee .p·ohtimaan, millä tavalla voitaisiin jär.iestää kansainväliset raha-.a,siat sillä tavaHa,
että truloudellin:en elämä ei täydellisesti tulisi romalhtamaam
Tämän tarka:steluni lopputuloksena tahdon merkitä, että minusta ei missään tapauksessa pienillä valtioilla toistaiseksi ole
mitään syytä kieltäytyä y'htymästä ,V e!'saillesissa luo·tuulh kansainlirttoon. N·iiden on
ryrudyttä•vä; tuon liiton sisäHä uudistamarun
se todelliseksi kamsainliitoksi. En - niinkuin sanoin - ole ehdottomasti va.rma, että
tuollainen k€,hittä:minen on oleva mahdollinen. Missään ·ta~pauksessa ei se ole oleva
h-e'l~ppoa.. Olent ~päinvastoin vakuutettu siitä,
että kansaå.nliiton sisäpuolell.a tulee muodostumam1 sitkeitä ja, kiihkeitä etutaisteluia.
Sen sisäpuolella tulee muodostumaan monenlaisia rintamim. Olen ·va,rma•, että manenlaisissa. kv·symyksi,s:sä ;pienet vallat tulevat asettumaan ivrkkään va.stustukseen
nå.itä suuria maailmmn vailto.ia va.staa;m, jotka
ovat n<erineet voiton maailmansodassa .ia
laskellieet suuren osan ma.ai1ma:a; mäfuräysva.ltansa alle. Mi,ssä määrin ne tulevalt tuloksia; tässä taistelussa saavuttamaan, on
vielä liian enl!len alikaista sa.n:oa. Mutta joka
ta~pauksessa on menestyksellinen vastarinta
suurva.lto.ien herruutta. va·staan menestyksellisempi kansa.inliitossa kuin sen ulkopuolella.
Jotta Suomikin voisi toimia nykyisessä
puutteellisessakin kansainEitossa. yllämainittuun sunntatan, oni kuitenkin välttämätöntä, että edusta1.iia liiton edustat.iain kokoukseen ei valitse hallitus, vaan eduskun<t3!, että myöskiru Suomen työväki saa ääruensä kuuluville, kun •kalliSainvälisiä suhteita kansainli.itossa: .iär.iestetään.
TäälläJ viime istunnossa on edustaja Laherma. esittänyt .ioUJkoru sitaatteja. todistaakseen kansainliiton kdvottomuutta. Hänen
lausunlllossa1a,nt :kelpa1sivat todista:jiksi yhtä
hyvin porvarit kuin sosialistit. Ku~tenkin

on sanottaiVa, että hänen esityksensä sit~e
raamainsa henkilöiden ja1 !r·Yhmäin kannrusta
ei ollut kaikissa kohdrn oikea. Niinpä ·edusbja Lruherma siteerasi jo mainits-emani eDJ,glanltilai:sen ka.rus~anta,lonstieteiliiän Keynesin
aJrvostelun nykyisestä ka,nsainliitosta, mutta
jätti mainitsematta, että Keynes lo:ppulausunto·naMl! main.iJtlsee seura:ava:a: ,'Minä uskon senvuoksi. -että meidän ensimäiset !PYrkimyksemme ra:UJha.nsotpimuksen taTkista.miseksi pikemmin on tehtävä liiton kautta
kuin millään muulla tavaUa,, toivossa1, että
yleisen mielipi,teen voima ia, ios n·iin on tarpeelli>sta, finanssiellisen pminostuksen ja, fina!nssielEsten, houkutusten; käyttä:minen voi
riittää estämään vastahakoista vähemmistöä har.ioittamall!ta veto-oikeutta. Meidän
täytyy 'luottrua sii!hen, etä ne uudet \hallitukset, joi1den muodostumista minä edellytän ympäirysvaltojen päämaissa, ,tulevat
osoittamaan suurempaa viisa,utta. ·ia enemmäJn jalomidisyyttä kuin edeltä,jänsä."
;Edusta:ja Lalhe11ma. Olli m:Vös esittälll,yt
väärin .Suomen sosialidemokra:attå.sen saintomalehdistön suhtautumisen kansainliittoon.
Kys:VImybessä ei ole kyllä ta·r,peeksikaan
keskusteltu sosiali<demokra1attisessa lelh:distössä. Mutta; mikäli asioista on ki•doitettu,
ova,t kirjoitukset enimmäkseen olleet liittymistä .puo'lta<via. ·Mainitsen esim. toimittruja
Sven!torzetskin, ioka: taktimsissa kysymyksissä lienee samgen lähellä ed. Lah€\I'maa.
Tämä ma,ini tseman.i lhenikilö on userum~paan
ot,teeseen kirjoitta.nut, samalla kun hän on
ta.!'p-eellisella mnka.ruudella. ll!rvosteHut ka.nsainliiton nykyistä luonnetta, siihen suuntaan!, että! 1Suomi ei voi oaa kansa1in1liittoon
liittymä!Uä. Viimeksi on tuo 1hen:kilö tuonut esiin :kantansa ed. La:herman täällä eduskunnassa pitämän puheen i.ahdosta.. - 'Mitä
sitten, ed. Lahemnmn ihJmettelyyn tulee siitä,
että sosiaHdemokraa:ttiset ka,nsanedusta:.iat
voiva,t oHa :puolta•massa 'krurusainliittoon liittymistä, nå.in hyväillä omallatunnolla voimme antaa. hä,nen i:hmeteHä, kun tiedämme
että monissat · muissa maissa: so:si.alid·emokmalttiset r:vhmäi ovat asettuneet 'SamaHe
kannalle. Koska ed. Lalherma nyt on muOdostanut oman ryhmä'Il!sä ja haluaa kai
käydä ~riip,p.uma:ttOimasta. sosia:lististru Saksan riiTJipumattomien mailliin, niin ei ka.i
lien1e jätettävä sa~nomatta että Saksa!llJ rii•ppum.a.ton puolue aikoinaan ,yksimielisesti
puolsi Versaillesin sopimuksen hyväksymistä!, .iolhon sisäiltyi myöskin kansa.inliiton
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hvväksymiruen, mistä he saivart ei ainoastaa:n rSaksaJill kom.munisteilta vaa!Th koko
maailman kormmuillisteilta :haukkumatulvan
maailman va1lan1kumouksen vettämi&estä.
Mikäli olen voinut huoma,ta: on niitten kanta
nykyäänkin\, että onr parannetta:va, ra:uhallista tietä, Versaillesin rauhansQJPimusta,
j.oHoin iuuri kansainliitto voi olla terhokkaana.tUJkenta, Saiksa.n .py.rkimyksille II'a:uhanso.pimuksen koriaamisessar.
VoillJ .lopettata minäkin eräällä sitaati11a,
i oll.Jka tahtoisin eri ttäi·n niille näJenruäistä
iYrkkyy:ttä harra,staville sosialisteille tuoda
esiin, jotka luulevat IPa!r:a.iten edistävänsä
asiaansa: .pi,dä ttyessään'kavi talistisen yhteiskunnan..puitteissa r:yhtvmästä hommaamaan
mitään laito<ksiaJ kansainvälisen muhan säilvttämis.eksi. Kirjoittaessaralli kainsainliiton
ta.pa.iseTh
jä;rjesWn
tehtävistä,
lausuu
Kautsk:v eräfussäJ kiöassaan: ,Ei tule arvioida .liian alhaiseksi eloon herätettäviä
kansainvälisiä laitoksia., kuten moni mdikalinen sosialisti tekee, senvuoksi, että nämä
laitoks.et ova·t porva.rillisten hallitusten perustarmart, jolloin hän u'll!ohtaa;, mitä osaa historiallisessa. kehityksessä hallitusten tatrkotusten ohessa tarlourdellisten oloja ia tal!'lPeitten pakko n:äytte1lee. Tähän rpakkoon emmekä, 1ha1litusten ~h:vväJän tahtoon j.a; aikomukseentme .la,skemme marxilaisina... kun me
odotamme tässä mainittuja karnsaimälisiä
laitoksia." Nä.mä la~tokset kuuluvat niihin ,työväenluokan lopullisen voiton ehtoihin", joita Engels edellytti maailmansodan
välttämättömänä tuloksena.
Minä kanna;tan valiokunnan ehdotusta
kansa;i•nlliittoon yh t:vmisestä.
Ed. S c ht ru u m a• n~ I motsats ti'll den
senaste älraJde talwren ber jll!g att få tillkänna[g'iva, att rjag f'ör min rdel ansluter mig till
motiveringen i lb.err Helos till utrikesutskottet.s ibetä:nkalllide fogade resewatioTh, och _i-ag
må,ste säJga, att ja[g' f.örvåna:r mig över att de
flesta, nästan alla socialdemokrater i utskottet utaJn vidare iha.va förenat sig Olli utskottets beti\m!kanlde. J a·g ffuvånl!lr mi,g
också över a tt från det hålL där svml>atierna; så intensivt varrit på tden :parts sida,
mot vilken. nationern:as förbund i dess nuvaran,de organisa.tion ä:r rikta.t, inga betä:nkligheter i rdenna sak yttr:a.ts. Men ,det
äT väl så.att det en:sidigar, blinda ipartitagandet fö:r T:vsklarud under kri,g"et rkompromettera•t ·vederböraude så starkt, att .de .göra
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ett uttalaTilde till fönmån föT vard som nu,
i detta falL äJr rätt oelh rsannin1g från bör:jan
misstänkliJgt odh dä:rför omö.iligt.
Till de syn-punkter herr Helo aufört i sin
altigenom läisvärda och rikti[g'a reservatiou
bör änlllu läg,gas, att F•ören:ta Sta.terna. icke
t~llsvidare inrgått i natioThell'nlas förbull.Jd, att
skiliedomstols:f1örfarandet vid tvister mellan
förbundsstatema, icke ä1r obli~atoriskt, att
de som en gång äro medlemmar av förbundet, ~såsom i rprropositionen: icke utan en viss
mrurk'ba·r tillftredsställelse framhålles, icke
äro skyldiga a•tt minska. sina mstnimgar_
Egen!doonli<gt är också att förbundsakten
inrgell!ti·ng .stardlga:r nm sk:vldighet för meidlem av förbundet att underställa tvist med
u tom f•örbund·et rståerude sta t f.örbundets
medling. V a;d som staid'gas innehä,r blott
ett tvångsförfaran:de ~gentemot ·den utom förbundet ståenJde staten. Vi hava däirförr också
kunnat bevittrua. a.tt •en1 av .de statoc, som
grundat förbunidet, nämligen Polen, i stä~l
let ±iör att 'på ftrEdligt sä:tt sli ta en tvist med
en uta•nför förbullld·et .ståend'e stat, gri,per
till Ölppet krig ntan att nå.gra. amnäirkning-ar från förbundets sida, däremot .har fra;ms,täill ts. Det är ko·rt sagt urppen1bart, a tt rrationernas ±iörbund i sin; nnva.rande skepnad
är en v,rångbi1d av det fövbund, som föresvävat presid'flnt Wilson, Sir Edval'd Grey
oc:h andra:, som velat bilda ett verkligt freden bevarande oclh beffusta.Il.Jde nationernas
förbullld.
Då jalg, trots rd:et som .här .har anförts av
in~. icke anser mi[g' kunna rösta mot rp:rQJPositionen, så sker rdet dels därför att Finland
hmr svårt a:tt vrura, om jag så får säga;, rm.era
modigt än t. ex. ,(Le skandinaviska sta.terna
och ställa sig utanf.ör förbundet, dels och
huvndsillkli,gen sker det rdärför att mmn kan
hoppas på en genomgr:imande :ändring a;v
fö!'lbundets organisrution. Det liberala ,pall'tiet i England har ny ligen anta.git ett nytt
proc~rmm fö·r sig, i vilket pmgram ."J!M"tiet
uttalar s~g f·ör en revision av föl'lhundsakteliJ i syfte 1) artt :för:burud'et skall u-pphöra
a.tt vara en aUianrs av segra,rnra i kriget ooh
rutt domirueras av en ,grupp av rmakter, 2)
a;tt .alla nationer skola illib.iudas aJtt bliva
medlemmarr a.v för:bund·et och RJtt de delegerarde väJljas av resvektive :parla:ment, 3) att
f.örbundet skall såsom en väsentlig funktion
upptaga a·rbetet på rustningamas inskränkaJnde och de välrn;plikti.ga armeernas avsk.a,fbnJde .hos l!llla makter, 4) att alla !hem-
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l~ga

förd·rag mellan förbundssta·terna urp.phäivas.
I förhorppning att förbundsakten skall revideras· i denna av det liberala: partiet i England ih.är a.mrivrua: arnda &nser i.a~ m~, trots
allt. kunna röstaJ för aruiagamde av ,propositionen.
Ed. V o i on m a a·: Kun mma viime
kerralla i!ausuin mielipiteeni Suomen liittymisestä kansainliittoon, niin a.ian voitt8Jllliseksi tein sen aivan lyhyesti. Sen jälkeen
kuitenkin Olli tehty ka•nsainliittoon liittymistä 'Vastarun siksi ankaria· muistutuksia,
että minä. puolestanli, ioka oloo pääasiassa,
vaikkakin eräällä! ehdoUa., vuoltanut Suomen liittvmistä kanlsainlii.ttoon, en ta!h:do
aiva.n. kokona•an .iMtää vastaama•tta tehtyihin huomautuksiin. En kuitenka1an1 täilläkään kertaa tahdo syventyä tähän loppumattoman laaja,peräiseen asiaan, vaan ainoastaalll ikäänkuin ohimennen lmomauttrua
muuta1mista niistä nä~ökohdista, jotka minuun• ovat ratkaisevasti vaikuttaneet.
Jos asettuu sine kannalLe, jota tääl'lä
edustajat Helo .ia1 Laiherma ovat edustaneet,
nimittäin että ve·rtauskohdaksi kans·ainliittoon :vhtymiseen on asetettava joku i.han~
netila, ilhanneyhteiskunta, niin onhan hyvin
heLposti ·käsitettävä;, että eivät ne kansainliitot, .ioita Euronan diplomaatit .ia va.ltiomiehet Taikentelevat .kaikenlaisten vaikutusten alaisina, eivät ne kestä vertailua ihanney!hteiskunnan kanssa; hyvin kaukana ne
siitä ova!t. Mutta. minusta on perin väärin
verrata kansainliittoa, nyt tekeillä olevaa,
toivottavasti to.dellis.ta .ia tositoimeen astuvaa ka'IlJSainliittoa, minkälainen siitä sit.ten
tuleekin, on: •p·erirr värurin verrata sitä .iohonkin pihentaka:iseen iihanneyhteiskuntaan,
.iotka eivät niin kädenkäänteessä ole sa.avutettavissa; oikeam!Pi .menettely on 'Verrata
nvkyistäJ kansainliittopyrkimv~tä niihin samansuun.taisiin. py•rk~myksiin, mitä ennen
on ollut, .ia:. ,punnita sitä ntVkyhetken ta_.rpeiden ia toivomusten •Vaa'alla>. S.ellainen menettely mielestäm on oikeampi, ja siitä vertailustm täytyy riip1pua mill-e kannalle asettuu kansain'liittoon nähden.
On aivan help.pohintaista ed. Laherman
tavoin jU:list8Ja, että tekeiHä oleva 'kansainliitto on eräänhineru ,varkaiden yhtymä",
,·rauhan ih.auta/' y.m. sellaista, että sosialis, tit. jotka yhtyvät kannatta.maan Suomen
liittymistä kansainliittoon, tekevät petoksen

itseään ja arvattavasti muitakin vastaan,
ja että tästä kansainliittOIPuuhasta ei ole
vhtään mitään hyötyä Suomen työläisille
sekä ettei ole edes vrurmaa, kokoontuvatko
kansainliiton neuvostot ja; kansainliiton
täysikokoukset ensinkääm. Tällaisen kuvan
anta:miruen on, kuten sanottu, aivan help:poa
ia tuomio on siUoin edeltrurpäin annettu.
Mutta jos ed. LaJherman luvalla s.aa.n aivan
lyhyesti .iolhtaa huomiota Europan tuhatvuotiseen !historiaan ja tehdä sen .io'hldoUa
muutamia vertailuja, niin minä luulen, että
hänkin on myön•tä'Vä, että on tässä tilaa
muillekin käsityksille. kuin äsktm lausutuille.
En ole niin laajape.rä.isesti ehtinyt •perehtvä tähän a'siaan, mutta. kun annan mieleni
ohitse kulkea lhistorian suurten 8Jika:k.ausien. nå.in näen si.ellä tuon tuos.ta.kiru uusiintuvan, työntvvä.n esiin, pa-kottautuvan esille
ra.uhan pyrkimyksen ikäänkuin kansain sisäisestä .pyrkimyksestä. Se esiintyy usein
julkisessa muodossa ja se antaa aihetta valtiollisiin muodostumiin, joilla iha1n ilme~sesti
on ollut rauhaa edistävä vaikutus. Y·ksinpä
sellain1e'llkin histo-riassa niin. verisessä maineessa oleva valtakunta kuin Rooman keisarikunta:, sekin kuitenkin niinä vuosisatoina, .ioHoin sen pii~rissä vallitsi ranhru, tuo
kuuluisa pax roma.na, yksinpä senJrin on
ollut suuremmassa mää•rässä rauhaa edistävä, kuin m'itä muut siihenastiset :witykset
olivat olleet. On todistetta.vissa, että Roomalll valt3ikunnan rauhrullisim'Pina ai•koin.a,
huolimatta siitä että roomalainen rauha oli
niin epärhanteellin.en, nri'in rautainen, ruiin
sodalliruenkin. että kai!kesta huolimatta. kansat silloin melliestvivät enemmän kuin ·koska.an sitä ennen olivat menestyneet. Rooman ranlhan .piirissä vrukiluku kasvoi, varallisuus lisääntyi, kulttuuri edistyi ja nousi.
Että se ei täyttänyt ilhanteita, senhä.ru me
tiedämme, .ja: että sille lopuksi tuli kova
tuomio. senkin me tiedämme. Keskiajalla
nähdään samantrupaisia rau:ha.nyrityksiä.
Kvllä ,pruavikuntakin yritti, ihaaveili jOIStain
vleisestä rauha.sta, vaikka se ei kyenn,yt sitä
tävttämään tia toteuttamaan/ muuta kuin
sang--en irvikuvallisessa muodossa. Jotakin
sekin kummrnkin todistettavasti on tehnvt
rauhan hvväiksi.
·
Uudella a.ia.Ua muuttuu tilanne. Silloin
esiintyy maailmanhistorian näyttämöllä se
voima, joka siitä lälhtien tähän hetkeen a.sti
on kaikkein eniten saattanut maa.ilmanrau-
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ha:n uhan ala.i:seksi, joka on tuottanut historiassa eihkä kaikkein suurimmat sodalliset
onnettomuudet: kansallisvaltiot.. Sen .irulkeen ei ole löydetty enää mitään suurta
vhdistäJvää aatetta, joka olisi voinut Y,hdistää ·kansoja. ·ra.U:hanelällllään ja rauhan pyrkimyksiin ja oHa kyllin telhokkaana vastapainona siihen alituiseen sotatilaan, joruka
karusallisvaltioitten•ja> kansallisuuksien esilleastuminen historian näyttäJmölle sisältää.
jokaisen iäytyy myöntää, että uuden ajan
alkaessa sodat järjestyvät, kiiihtyvät, että
silloin a.lkaa Euro'Pan historiassa tavattornaru iPitkä sota:i,nen a.ikakausi ia että siihen
ka.itkkoon ovat s;yynäinä kan:sallisvaltiot.
ioitteru esiintyminen ja muodostuminen taas
toiselta nuolen on ollut historiallinen välttämättömyys.
Ymmärtä rukserri on nykyajan suurin kysymys tässä suhteessa tuo, mitenkä saadaan
kansallisva.ltiot s.o. se muoto, jos1sa ihmiskunta nykyäJnsä nähtävästi tahtoo elämänsä
elää, mitenkä samda.an tämä. muoto S:opeutuma.an .yhteen yleisen, rauhallisen elämän
ka:nssa.. Kokeita seru kysymyksen !l'atka.isemiseksi ·ei ole kyllä puuttunut. On ollut
hyvin huomattavia yrityksiä pulma•n selvittämiseksi, vaikka ne kaikki ovat epäonnistuneet. Sellaisia ovat olleet ;m.m. nuo
kuuluisat kaikenlaiset liitot, joita Euro1pan
uudempi valtiollinen historia ja sotahistoria
oru niin täynnä. Sa:ma•l'la kuin ne sisälsi vä:t
jotain -edistystä ·esim. siinä, että nyt ensi
kerran 'Pienemmät valtiot saattoi,vat esiintyä jcmkinlais•ess.a valtiollisessa tasa-arvoisuudessa suuremvi~en ka.nssa, samalla kuin
näissä liittoutUtiDisiss.a tuo ilahuttava puoli
esiintyiki:n. niin täytyy kuitenkin myöntää,
että liittoutumispoliti•i:kan ja tasa~painopoli
tiika·n ei onnistunut ['atkaista suurta r.auhankysymystä.
(i'a.sa.painop.olitiika.Ue on
käyn.yt niinkuin filosofi Kant kert·oo ·käyrueen tuolle Swiftiin taloll-e, .ionka ·rakennusmesta:ri rakensi niin erinomaisen täsmällisesti .ia niin täyd ellisell! tasa1pa.inon mukaan,
että ·kun varpun.en sen nenäJlle i,stui, niin
koko raken.nus romahti. .Jotakin samantaiPaista voimme ha.vaita noissa suuris,sa europpalaisis.sa liitoissrukin. Ne eivät ole ra.tkaisseet rauhankysymystä, kaikkein välhi•mmin sellainen ,rauhan liitto" kuin pyhä allianssi, rioka oiikeastaan ei ollut mitään
muuta kuin Venäjän hegemonian turvaaminen Europa.ssa menneen vuos[sadarn ·enslmäisten vuosikymmenien· aikana.
1
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Muttaminä rohk-enen kiinnittää huomiota
kuitenkin erääseen uudempaan vi-rtaukseen.
ioka sittenkin näissrukin vaikeissa oloissa,
nä•is.sä valtioiden ja kansallisuuksien vaikeiss!a ristiriidoissa, on kyennyt johtamaan
kehitvstä lUuteen suuntaan~ joskaan ei vielä
uusin-e perille, niin, kuitenkin uusille u·rille,
ia jossa näyttää piilevän kuitenkin tun·nusswna ta~ ratkaisu rauhankysymykselle sikäli. kuin vo]pi sen ratkaisua nykyisessä
kansallisuuksien yihteiskiUnnassa a.jateHa.
Tarkoitan v'ksinkertaisesti sovinto-oikeusliikettä, joka viime vuosikymmeninä on niin
suuressa mää1rin jänni.ttän"irt maailman.sivistyskansojelll mieliä. Sovinto-oikeusliik-e ei
ole mikään eilispäivä111liike eikä sen historia
ole aivan maineeton.. Se voi, viiltata moneen
tosisa·avutukseen. Tämä liike on oikeastaan
a1kanut siitä maaiLOsasta., jota m-e aina olemme täälllä ihY!PePkulttiveeratussa Euroopa;ssa
niin ylio:1kaises·ti katselleet, nimittä:Un EteläAmerikassa •ja :muuallakin Amerikas.sa.. Sen
tuloksena ovat lukuisat s.ovinto-oikeussopimubet Etelä-Amerikan valtioiden välillä
ja n-e lukuisat ratka.:Usut, jloita, Etelä-Almerikan valtioiden välisissä riidoi,ssa on stOvintooikoodella saa<vutettu. Historia voi jo merkitä aikakirja.insa sivuille monta väitettyä
sota.a.. monta suurta rauhanvoilito.a. joka on
tällä yksinkertaisella tavalla saa:tu aikafl!n.
Minä truhidoru samaHa ,huomauttaa~. että tämä
sovinto~oikeus on esi:Untynyt Etelä-Ameriikassa SMnJoinkuin Amerikassa yleensäkin
ulkopoliittisena liikk-eenä. Se ei ole kyenruyt si:särooliittisia riitoja ja, sotia ja ka.Jpiruoita rp.oistamaam, mutta eri valtioideu keskimäisessä suhteessa se on todistettavasti
paljon !hyötyä ja hyvää saanut aikaan. Tämäm aatteen ilmauksia• on Yhdysvalloissa
niin paljon v:aikuttan:ut Monroen <oTJipi, tuo
1823 hyväksytty lauselma, jossa Yhdysvallat vlksissä neuvoin kaiikkien "Amerikan valtioideru kanssa .julistivat, että s-e tulee pitämään vihami,elisenä jokaista, Euroopan va<ltakuntien vuolelta tapahtunutta sekaa.ntumista Amerikan asioihin. Tällä opiHa, joka
on vvsynyt !PYstyssä tä:hän asti ja. joka tässäkin kansainlii ttooo:pim uksessa· julistetaan
vielä voimassaolevaksi ja tunn111stetaan,, tällä
onilla 'On saatu todelli•suudessa aikaan se,
että Eur-oo·pan sodanihimoiset valtiaa,t, miekkaruhtinaat ovat saaneet 'luvan pysyä poissa
Amerikan asioista. Eiväthän kaikki riitaisuudet Amerikan ja. muun maailman väEllä
silti ole Jo.ppuneet, onhan YhdysvaUat oll-eet
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useammrussakim sodassa, .Amerikan ulkopuolella olevairu valtioiden kanssa. mutta ilmeisesti. tämä Monroen oppi kuitenkin 'On vaikuttanru,t ra.uhoittavasti. se on vetänyt semmoisen rauhanlinjan Atla.n,tinmeren ha,lki,
josta on ollut hyötyä maailmanrauhalle.
Ja ·sen huomaakiin katsellessaan tälhänastisen rauhanliikkeen ja, sovinto-'oikeusliikkeen
historiaa, ettäJ oikeastaan koko n:vkyaikaisen uuhanliikkeen 1ke'hto ia kauna tus on
Amerikassa. Se on hyvin merkillistä, siihen nä:hden että a1merilkkalaiset tois·elta puolen osoittava.t niin suurta ja Iii~ru helposti
syttyvää s:otakiihkoa... Yhdysvaltain kansa
on näyttänyt olevansa yksi maiailman sodamhalui~impi~ kaoooja .. Ja kuitenkin, niin
merkillistä on meidäJn vlhtei,skuntamme .ia
kansojen elämä .ia ihmiskunnan olemus, kuitenkin tuo sama kansa erityisen suuressa
määrin sittenkin suosii myös rauhrull!aatetta..
Sehän se oikeastaan on Euroopassakin a:giteerannut ia pannut alkuun sen rauhanliikkeen, .iosta me nykyään tpuhumme. Amerikkalaisillla. raihoi1laihanJ Haa[g"in rauhanpalatsi 10n rakennettu ja amerikkalaiset
edustajat ovat kaikissa; raU:hanko.KoUiksissa
enemmistön ,paika.t täyttäneet ja, ajaneet
rauhan asiaa silloin, kuin Euroo:pan ovelat
diplomaatit enimmäkseen ovat heiHe säälien
hymyillleet. Nyt 'mun Europan kansat ovat
raadelleet toi,sensa l'o,ppuurn, n:yt kelpaa tuo
amerikkalainen -c)lp1Ji,, amerikka.lainen sovinto-oikeudell! ja amerikkalainen rauhan11oiminnalli op·pi, .ia nyt täytyy my·öntää,
että kuuluu ·tuokilli uusi mantere ·sen,tääm
tä:hän meidän maailmaamme ja että jotakin
hyvää, sieltäki111 saattaa tulla. Tämä on se
lii,ke, joka on, kun asioita katselee tapahtuneen kehityksen val·ossa, nykyisen ra'llhanli~kkeen ta,kanta.
LP,res~dentti Wi•lsoru se oli, Amerikan Yhdysvaltain ,pr.esidentti se oli, ,joka lausui
kansai:nlii ton1 synty sanat. Amerikkalainen
ruate se on, joika, tässä on kysymyksessä.
Ja. minuru 1mielestäni se ansaitsee jotakin
huomiota,. 'Mutta minä jMäJn tämän katselmukseni jru käännyn ta11kastamaa.n n~kyistä
kansainHittoa. Minun mielestäni. kun asetun tässä eurooppalaiselle ka,nnalle., ei ole
nyt kysymys siitä saavutammeko me jonkun iharuteellisen muhantilan, vaan yksinkertaisesti on kysymys siitä, rupeammeko
me edistämääm tuota jo a~lkatnutta ·rauhanliikettä. Kun trulle !kannalle asetun, nriin täytyy minun lausua, että mielestäni on täJmä

nyt suunniteltu rauhanjärjestelmä parempi
kuin mikäJän muu tähän saakka '8.Sitetty
järjestelmä. Se on parempi kuin nykyinen
tila; siinä on todella, uusi edistysvirtaus.
Kun on valittavana pysytäänkö nykyisellä kannalla, jäädäänkö nykyiselle
kannalle tai pyritäänkö johonkiru muuhun, niin minä luulen, että suurin osa
kansoja on ilomielin ,py:rlkivä ~johonkin muuhun kuin nykyiseen\ tilaa.n, vai,kka tuo muu
ei nyt nii1n kovin S'lluria vaa.timuksia täyttäisilkään. Ja .ios moititaan 'sitä, - niinkuin on moitittukin -että tämä nykyinen
rauhanliitto on maailmansodan voittaneiden
]m,peria.lis.tisten länsivrultoien aikaansaannos eikä: si~nläkääJn .suhteessa ollenkaal!l
myötätuntoa herättälvä niin täytyy :minun
puolestani. sittekin sanJoa, että minä annan
etusija1n erilaisista rauharuliitoista. kuitenkin
länsic-euroo,p.pa:la.i!selle rauhanlii tolle, ennemmin1 IJmin sille ra1iha<nliitolle, .ionlka Ka:iser
Wilhelm olisi etpäile:mättä meiJle tarjonnut
tai toiselta, 'PUolen Ventäjä mahdollisesti
meille t8Jrjoisi. Miinä luulen että sittekin
on 'länsi-eurooTJ:palaisesta liitosta. nouseva
rauhanliike meid'än karm'aJltamme hyvälksyttävä;mpi kuiru joku muu. Minusta on myönnettävä kyllä että nykyinen rauha:nliitto on
immeriaJi,sti!nen liitto koko snn'ressa määrin,
mutta1 minä ·olen yhtä mieltä 'saksalaisen
Erzbergerin 'kanssa siitä, että ,kansainliitto-aatetta ei halvenna se, että sitä ensimäiseksi ,käsiteMääin Patriisissa, Lontoossa
.ia Washilllgtoruissa j.a että siihen ku'llluu
asia1an kuuluva annos itseklkä~syyttä". Ehkäpä: siitä kuonasta kuitenkin voidaan
lopulta jotakin kultaakin löytää.
Milllä .en ole niin h10ukka että .asettaisin
kansa.inliitolle sen vaatimuksen, että se
voisi ,poistaa! edes sotia. Sodan aiheita on,
·ruiinkuin ed. Keto täällä lruajasti jo esitti,
vlhä ·edelleenildn olemassa, mutta ·minä luulen kuiten1kin että nykyinen kansainliittopyrkimys voi kui teruki,n v a i! k e u t t a .a
soti!w .ia v ä h e n t äJ ä varustuksia. Kun
asiaa katsoo realisesti niin'kui,n pitää katsoa,
n~in täJmä on mo,ko asian ydin. Mitään
muutm ei se taJhdokaan olla tämä kans.ainli,itto. .Sen pykälissä käsitellään laa.iilmmasti juuri va.rustusten vähentämistä. Sen
säännöissä .lausutaan kansainliiton <päätarkoituksena oleva.n mikäli mahdollista vai.keuttaa sotia .ia kehitttää nimenomaatn sovinto-oikeusmenettelyä. TäHä tavoin ka~
sainliitolla tässä rajoiteiussa o:hjelmassa.an,
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tässä rajoitetussa; pyrkim:vksess'ään, on kuitenkin jotakin trruditioonå.a, jotakiTh pohjaa.,
.iolle se voi rakentaa tosiasiallisesti. Sen ei
ta.rvitse olla .pa1lja•sta haaveilua ia p.a.liasta
petosta ja. <pal.iastru ,rauhan hautaa" sen 'PYrkimyksen, va;a.n kyllä siinä voi olla; jotain
kannatettavaakin. Se on .ionkunlainen vakuutusvhtiö sotaa vastaan, vakuutusyhtiö,
josta meillä ei ole varaa olla poå.ssa.
Kun sitten lopuksi katselen vielä asiaa
erityisesti Suomen ka111:nalta, n~in olen itseltäni kysyruyt, onko meidän oman maamme
.kannalta syytä yhtyä Jransainliittoon tai
pysyä siitä poissa. Ja kun toiNotta:vasti
läheisessä tulevaisuudessa solmitaan rauha
Venäjän kanssa ja kun ajattelen niitä takeita, joita meidän pitäi·si Veuätiän kanssa
aikaa·nsa.atavaUe ra.uhallemme sa.ruda, niin
minä en omasta .puolestani.! rohkene silloin
hyljätä sitäikään mruhdoHisuutta., sitä sangen luu.Itavaa, joskaan ei ehdottoman varmaa. ta,etta, jon1ka kansai·nliitto voisi siinä
suhteessa antaa. Se on 'kuitenkin .iotwkin se
ja jo yksiru siltä kanna:lta., meidän oonan itsenäisyytemme ja raulhallisen tulevaisuutemme takaamisen kannal ta1, 'minusta on
syytä Suomen :kannalta ·li.itt:vä täili.än kansainlii ttoon..
On tehty suuri n:ume,ro sii.tä, etteivät
kaikki lkansa.t ole siihen yihty~reet. Minkä
vuoksi Yhdysvallat siihen: eivä;t ole :vhtyrueet. se ei oikeastaan kuulu tähän, siihen
on tietenkin ollut .esteenä Monroe-oppi, jo1ka
taihtoo Amerikan eristää Europasta, ja monet muut seikat, mutta koko .suuri joiUkko
amerika.laisia valtioita on s~ihen liittynyt ja
toisia tulee liittymäiän ja toivottava:a on ja
hyvin mahdollista, jopa luultava1a. on-, että
Y<hdvsva.lla tki1n -lopulta siihen yhtyvät.
Erittäin suurta huomiota me]käläiseltä kannalta on ollut omiaa;n: herät.tämä'än se, että
userut Europan maat ovat siihen niilköjään
va:staihakoisesti 1ii tt:vneet. Mainitsiihan ed.
Laherma täällä, että Ruotsi päätti liittyä
kansainli-ittoon ensimäisessä kamarissa 86
äänellä 47 vastaan ja toisessa kamarissa' 152
äänellä 67 vastaan. VäJhemmistöt olivat
siis melkoiset. Toiselta' puolen voi "sa,ruoa.,
että kvllä enemmistöt !kuitenkin olivat jokseenkin ·tuntuvat. Niinikään olemme nähneet. että 8veitsissä on ollut tava;ttoman
suuri vähemmistö, joka on vastustanut kallisainliittoon yhtymistä, ja Holla·llinissa on
sitä myöski•ru va;stustettu koko suuressa må!ärin. Minä <luulen kuitenkin, että täJssä jois-

657

saikin mäJärin on ollut vaikuttamassa se,
että nämä ka.nsa:t, joista on ollut :puhe, ovat
.e:ermaan~laisia kmnsoja, ovat saksalaisten
läheisiä sukulaisia; ruotsalaiset ovat tavattoman läheisessä yhteydessä Sruksa·n ja: saksalaisen kulttuurin kam;sa, Sveitsissä on
su'lllri saksaa puhuva kansanenemmistö ja
Hollanti on niini-kään: _g-ermaanista kansaa.;
näille tie-t:vsti on asia ollut arkaluontoillien,
kun sitä ka·nsaa, jot•a he emälk.ansanaan .pitä~
vät. on niin huonosti kohdeltu, niinkuin sitä
V ersaillesiJ]j rallihassa. on !kohdeltu. Minä
olen käsittälliyt sem ionkunlaiseksi mi.elenosoi tukseksi V er.saillesin rauhaa va.staa'JlJ.
Mutta samo:ien tunteiden ei tarvitse ehdottomasti johta.a kaiklkien mu~den kansojen
mielialoja :ia. askeleita tässä suhteessa. Mehän voimme, niinkuin oo. Keto täällä jo
esitti, me voimme luultavasti hyödyttää
vääryyttä kärsineen .Saksaruki~r asiaa :paremmin sillä, että y1hdymme ka·ooai·n1iittoon ja
koetamme siellä asioitten oikean jä~rjestämi
sen hyväksi vailkuttaa kuin pysymällä pois
siitä.
Minä siis sanalla sanoen uskon. että kansainliitolla o~r iotaki:n merkitystä, että siitä
voi jotakin tulla, että ne kulttuurivirtauks.et, jotka sen pohja.lla ovat, ,jaksavat ylläpitä:ä rauha·naatetta ja saattaa s~lle voittoaki-n.. joskaan ei lopullista, täs1säkin uudessa
kansainliitossa. Se on s i v i s t y s k a: ns a; i n Eike ja minä luulen, että Suomen
kansan kannattaa. miettiä ikolme kertaa
päJänsä ympäri, ennenkuin se menee hylkäämää.ru suuren sivistyska.nsain liikkeen, jonka
traditsioonit ova•t kuitenkin •siksi rehelli·set
ia kunnirukkaa·t kuin kansainliiton trad.itsioonit.. - ifaU'ha,nliike ja s·ovinto-oikensliiike. - kuitenlkin ovat. Minä luulen, että
kansainliitossa voi olla jotakin positiivista,
iotalkin rakentavaaki.n voimaa eikä ainoastaan muodollista ja hajoittavaa taikka· ,paikalla.an seisottavaa voimaa;. Siitä voi ky.psvä jotakin hyvä;ä, varsinkin ,jos pienet maat
ia kansat .ia nii·den .ioukos1sa Suomi siihen
vaikutushaluisina yhtyvät. Minä en ole
politikko, jotta. osaisin sanoa mitään suurvaltain tulevista erimielisyyksistä tai niihin mitään .perustaa.. Minä en tahdoikaan
nii'hi:n mitä;ä:ru ·perustaa. Minusta ei pienen
ka;nsan pidäkään tehdä laskelmiaooa suurvaltain erimielisyyksien n10jalla. .Suomen
kan:sa·n varmin oi-ohtotä;hti on aina ollut V'ksinkertainen, selvä oikeusvaatimus 1a aat-"
teelliruen lhall'lrasi!Us. Eikä se har:oostus lop83
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pujen lopuksi o:le ollut kaikkein huonoimpia
historiassaikaan. Kyllä se ha,rrastus sittenkin on· ehkä enemmän kuin suurvallat jru
valtiolliset temput voinut ~distää ihmiskunnan sivistystä ja rauhaa ja niin varmaan
on eteenkimpäin oleva.
1Minä krutson siis, että meidän velvollisuutemme oikeuden asianatia.iina maailmassa ja
pienten kansain el!Lmisoikeuden ja muhan
ikuisten aatteiden kannattajana on mennä
mukaan sellaisiin ·rientoihin, joissa näiden
hyväksi on ·tilaisuus iota1kin vaikuttaa.
Mutta jotta me voisimme oikealla tavalla
vaikuttaa kansairrliitossa. on: välttämätöntä,
että meidän edustuksemme kansainliitossa
tulee olemaan niin kansainvaHainen, niin
itse ka,nsasta välittömästi lähtevä kuin mahdollista. Minä en usikoisi täitä m-eidän e·dustustamme kansainliit.ossa vain tila päisten
hallitusten halimuw, hallitusten,, ioiden toimista ja laskelmista emme paljoa, tiedä ia
joita meidän on oikeus ja ikävä velvollisuus
epäillä, kos'ka tosiasiat viime hetkiin saakka
lakkaama.t•ta. ovat osottavat, -että siellä ei
3Jieta a·sioita sittenkään niiden limio:_ien mukaan. ioita Suomen kansrun ·pitäisi valtiollisissakin py~kimy ksissään: noudarttaa. Sentäihden minusta on aivan tärkeää, ettäJ Suomen edus•tus Jmnsainliitossa noiautuu :ia lähtee Suomen eduskunnasta. Kun tämä ajatus on lausuttu ulkoa,siainvaliokunnan mietintöön liitetyssä ensimäisessä vastalauseessa. niin tahdon nyt uudistaa io ennen
tekemäni ehdntuksen, että .srumallä kun hyväksytään valiokunnan eihdotus Suomen liittymisestä ka.n:sainliiottoon, samaUa hyväksyttäisiin perustelui:hin se lau.sulllto, joka on
esitetty ensimäisessä vastahuseessa.
Ed. V .e llllll o l a: Sen jälkeen kuin
viime istunll'ossa .pyysin puheenvuoroa, on
jo niin rpalion .sanottu kamsainliitosta sekä
myötä että vrustaan, että voin lausunnossani
olla verrattain lyhyt. Onhan, .hm ottaa
arvostellaikseen sitä uutta kansainvälistä
muodostumaa, joka kansainliitossa on tarjona, merkitt!Lvä, eitä se on ensimäinen vakruvampi yritys. koettaa realisesti saa·da oik.eudenmukai.su us toteutetuksi kansain vMisissä oloissa.. Trumä sama aatteellinen pyrkimys on io esiintynyt vuosisa:totia, mutta
niinkään realista to·teutumismahdoHisuutta
kuin mitä rwkyisessä karusainliitossa on ta,rjolla. ei ole kos.kaaiiL ennen .ollut. Jo, tämä
seikka .prukottaa tätä asiaa aJ."vostelema.an

j3J tarkaiStelemaan• hyvin vakavalta kannalta. On ihmisiä, .iotka .eivät luule tästä
uudesta yrityksestä 'kansainvälisten suhteid·en .iär.iestämiseksi j01htuva·11 suurempaa, vakavampaa seurausta, vaa.n näkevät .siinä ai~
noastaa.n ut01pistisen toimenpiteen, .ioka iää
ainoastaan hunskaaksi ·toiveeksi. On toisia,
jotka siinä kuitenkin näkevät suuret mahdollisurudet rauha.llisempien ia oikerudenmukaisempien su'hteiden ·luomiseen kansojen
välille ia erittäinkin suuremmat ma:hdollisuudet kuiru tä:hän asti pienille 'ka,nsoille
saada oikeutetut toiveensa kuultaviksi.
Minä kuulun .iälkim!Lisiin •ja .minä toiv.an,
että 'huolimatta. ka.ikista niistä mlli,stutuksi.sta. mitä kansainliittoa. vastaan vo]daankin tehdä, siinä kuitenkin on suuret .malhdollisuudet olemassa niiden etujeru saavuttaiiDis ek.si.. joihin vii ttR~sin.
;Täällä on huomautettu, että kansainliiton a.lkuun'Panå:ioina ovat imperiaEstis.et
läniSivallat, jotka ISnda.ssa saavuttivat voiton
ia että sen ·tarkoituksena ei niinkään :palion
ole rauhan ~aken taminen kuin im pe:cia.lististen .saavutusten tukeminen. On huomautettu, että kansainliitto ei ole yleinen, koska
tä1lä hetkellä vielä erinäiset kansat ovat
sen ulkmouolella.. että s·e ei ole kansainvalta:inen. koska se11 johtava neuvosto on kokoon!pantu niin, että 9 jäsenestä 5 oru suurva1to•jen määräämiä. On kuitenkin huomautetta,va, että kaikki nämä muistutukset
kohdistuvat sellaisiin asioihin, joiss•a jä'r'iestelv ei ,suinlkaan o•le eikä tarvitse olla ,pysyvamen. N.e v·oittajavalla.t, :iotka viime
puolentoista vuoden aikana. ova·t mä!Lränneet
Europan k01htaloita, ovat asiain: rpakostakin
pakotetut rakentamaan uudet ·rauhalliset
suhteet ei ainoastaan keskenään, vaan kaikkien si vistyskanso.ien kanssa. Ja olemmeh'an tilaisuudessa: tote3Jmaa.n, että sama kehitys, yhä enemmän ystävä.Ilisempi.eu suhteiden luominen Eur01pan kansojen välille,
on tä.Jtäkin puolen käynnissä. Monilla taloudellisilla a:loilla on jo enti,sten vihollisvaltojen väliUe raikentumass•a uusia. suhteita. eikä ole epäiltävissäkään, että sama
rauha.Uinen pyrkimys tulee ulottumaan
myöskin rpo.Jiittiselle a1aUe.
Tästä syystä pari ensimäistä muistutusta,
ettei kaniSainliitto raken,tui·si rauhamaatteen
pohjalle ia ettei liitto tulisi yleiseksi, epäilemättä kehityben kuluessa eteenpäiru tulevat krudottamaan merkityksen'Sä. Mitä tulee muistutukseen liiton e:pä'kansanvaltai-
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suudesta:. ntiin sekinhän on ainoastaan järiestelykvsymys ia jo sekin keskustelu, mikä
kansairuvälisesti on liiton jäJrjestelyssä suoritettu. osoi•ttaa. että liitossa on vaka,va pyrkimys kehittää nykyinen iäriestely, niin,
että siinä mahdollisimman suuri oikeudenmu·kaisuus ia kansanvaltaiset periaatteet
voita.isiiru saavuttaa. On !huomattava,, että
tässähän on kysymys uudesta luomasta;
ioka suinkaan ei ole kehitettruvissä ainoastaan muutama,ssa kuukaudessa. eikä edes
muutamissa vuosissakaan. vaan i01ka täydellisemmäksi keihittyäkseen vaatii -enemmän
aikaa. Tämä ei kui•tenkaan saa olla es•teenä
siihen. ettei io tällä :hetkellä, kun tämä uusi
ka.nsainvälinen luoma astuu ensi askeleitaan. sitä olisi asetuttava kannattamaa·n ia
suos1maan.
Mitä tul.ee Suomen suhteeseen kansainliittoon . niin olen sitä mieltä.. että Suomen
on sitä ka.ikin 1puoliru kannatettava kaili.desta.kin syystä. Ensinnä yleisistä syistä,
koska jokaisen pienen kailiSan on mielestäni
py.rittävä kan11attamaan sellaisia pyrkimyksiä. iotka koettavat luoda rauhalHsia suhteita kans·o<i•e:IlJ välille ja koettavat saada turvaa suurempia kansoja vastaan pienten kansoien olemassa.ololle ja niiden oikeutuksille.
Omalta kannalban on kansojen•liittoon liittyminen Suomelle välttämätön. Me elämme
sellaises.ga, maan:tieteellisessä aseiillassa ja
sellaisen suuren naapurin liepeellä, jotta
vaa.ra on aina pelättävä ia me saamme olla
valmistimeita siihen, että vastaisuudessa
tämä vaara voi suureta. TäHä hetkellä uhka.a.vat meitä idästä l)äin bolshevikit ja
vail&a :me .pyrimme .rauhaa rakentamaan
vakavin mielin tämän itäisen naarpurin
kanssa. niin toi,staiseksi ei ole suinkaan s•anottu. mitelllkä tämä rakennustyö onnistuu,
eikä ole sanottua. kuiruka pysyväiseksi se
tulee. Ja vaikkakin on todettavissa. että
suuret muutokset ovat käymässä itäis-essä
naapurimaassa toisenlaisten olojen syntymis•een, niin se ei ole suinkaan sanottu. että se
va,ara. mikä sieltä päin on uhkaamassa, tulee silloin olemaan pienempi, kuin mitä se
nyt on. Voipa päinvastoin monista merkeistä edellyttää, että vaara silloin ori vielä
suureiDipi kuin se nykyään on. Tältä vaaraa
vastaan ei Suomel·la ole muita mahdollisuuksia puolustautua kuin luottaa omiin voimiinsa. Ullm.ap·äin kun lähtee hakemaan
amua. niin ainoa mikä siinä suhteessa voi
antaa iorukunlaisia toiveita on iuuri kansain-
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liitto. Kun kansainliiton säännösteru 10 artiklassa ruimenomaan määrätä;än, että liiton
iäs<met sitoutuva.t kunnioittamaan .ia kaikkia ulkoa tulevia hyökkäyksiä vastaan ylläpitämään Eiton kaikkien jä.senten alueellista
loukkaama:ttomuutta ja nykyistä .valtioni•sta
riirr~pumattomuutta, niin on: liiton pääpyrkimys juuri s•ella.inen, että se jos mikään velvoittaa Suomeakin~ käyttämään kaikkia
niitä tilaisuuksia, mitä sillä on tarjolla, saadaksensa ·tukea niitä vaaroja. vastaan, mitä
idästä päin voi tulla. Tästä syystä olen
sitä mieltä. että tekisimme suuren erehdyksen. jos ihyl:käisimme niiden yksityisten
puutteiden takiRJ, mitä liiton järjestelmässä
vielä on. ne monet ·edut ja mwhdollisuudet,
mitä se antaa. Kun voi todeta. että noin 40
maailman kansaa, niid.en joukossa maailman
suurimmatkin ovat liittyneet tähän liittoon
ia ovat liittyneet ra.kentaiiUaan sitä tulevaisuuden rauhallista kuvaa, jota. liitto pyrkii
atiamaan, niin minusta tuntuu, että Suomen
kalliSa myoskin voi olla tässä työssä mukana. Minä rpuolestani siis yhdyn kaikin
puolin kannattamaan sitä ehdotusta minkä
ulkoasiainwaliokunta on tehnyt, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen. että
hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimelllPiteisiin
Suomen ottamisebi kamsatinliiton •iäseneksi.
Ed. Se t äJl ä: Vaikka tunnustan .sen
arvostelun, ioka. esiintyy ulkoasiain.valiokunna,n: mietin:ruöru toisessa vastalauseessa,
ia joka niinikäJä;n myös esiintyy siinä puheessa.. ioruka ed. Laherma piti tämän asian
viime ken·alla esillä olles1sa eduskunnassa.
pääasiassa olevan oikean. niin .minä kuitenkin olen tullut siihen käsitykseen, että meidän maaUemme sen nykyisessä eristety1ssä
asemassa on vaarallisempa.a olla kansainliiton ulk01puolella kuin olla sen jäsenenä.
Toinen näkökohta. jolla minusta myöskin on
ratkaisevaa merkitystä .ia .iosta myöskin on
huomautettu valiokunnan mietinnös'Sä, on
se. että mitä useampia. valtioita kansojenliittoon yhtyy, sitä enemmän lieventyy sen
ymsipuolisuus. Näiden kahden näköko:.b.dan
perusteel1a minä katson voivani yhtyä valiokumnan mietintöön.
Minä ·kannatan valiokunnan mietin<töä
sellaisenaan;. enikä siis voi yhtyä erusimäiseen vastalauseeseen. Niiniknin hallit·uksen
esityksessä olevasta selvityks.estä näkyy,
voi kansoienliittoon kuuluvien valtioiden
ednsta.iakokoukseen1 jokainen valtio lälhettää
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enintään kolm{:) edustajaa,, mutta ärun'estettäessä näillä yhteensä kuitenkin on vain
yksi 'ääni. Ja niinkuin esitykses,sä sanotaan,, on selvää, että se ääni, joka. asianomaisen valtion .Puolesta. tulee annetta;vaksi, on
käypä siihen suuntaan kuin asianomaisen
maan hiallituksen mielip:iJde, vaikkakin nämä
eri edustaiat saattavat esittää toisistaan
eriäviä mielipiteitä. HaUitusihan nauttii
eduskunnan luottamusta. Eihän ihallitus
näin ollen saata aj1aa eri ulko>politiikkaa
kuin €1duskunta. Ja on tietysti :selväJä, että
hallituksen edustajain täytyy tätä hallituksen ja eduskmman enemmistön politiikkaa
myöskin :kansainliiton edustajaikokouksessa
edustaa. Tämä tietenkään ei estä valitsemasta näitä kolmea mahdollista edustajaa
silmällä pitäen niitä erilaisia sisä;p.olii ttisia
mielipiteen vivahduksia, joita maan eduskunnassa {:)Siintyy - päinvastoin on suotavaakin. että näin menetellään. Mutta minä
en voi ymmärtää, millä tavalla tämä edustajain valinta voisi trupahtua e <d u s k u nn a n m y ö t ä v a; i k u t u k s e 1l a, niinkuin erusimäis·essä vastaLauseessa ehdotetaan. JOIS se merkitsee sitä. että tämä oolisi
tapaiMuva suhteellisilla vaaleilla, niin voisi
näiksi kolmeksi edustajaksi tulla henkilöitä,
iotka aivan räikeästi puhuisivat ja esiintyisivät toisiaan v!astaan oUen :kukin rvhmiensä jyrkimpiä ~miehiä. Ja silloin Suomi
ei suinkaan olitsi millään 'edullisella tavalla
edustettuna kansainliitossm. On tietelllkin
välttämätöntä. että nämä edusta,jat ovat
henkilöitä. jotka v,oivat vhd.essä ia y:hteen
suuntaan toimi1a. Jos edustajat taas valittaisiin eduskunn:assa enemmist·övaaleilla,
niin kaikki saattaisivat tulla kuulumaan
yhteen ryhmään ·eikä siis ollenkaan saavutettaisi sitä tarkoitusta, jota vastalauseessa
eihdotetaam Truhän ka.tsoen minä sii:s PYYdän ehdottaa 1 :stäJ •vastalausetta hylättäväksi .ia saada puolustaa valiokunnrun mietintöä sern:moisenaan.
Ed. T ö r mä: Pyydän kannattaa ed.
V oioruma:an tekemää ehdotusta IP•eru:steluihin. Päinvastoin kuin edellinen puhuja,
katson minä. että eduskunnan olisi hyväksyttävä tämä ed. V aionmaan tekemä ehdotus. Se on ehdottomasti parannUJs ja tarkoittaa kansainvaltaista menettelyta,paa
nä•i·<1en edustajain vaalissa. Jos edusta:ia.in
valitseminen kansainliiton kon,g-res,siin jää
hallituksen: yksinomaiseksi tehtäväksi, niin

sillo[n on olema!Ssa. se vaara, että nämä edustajat ·tulevat vain jotakin ryhmää edustamaan .ia että toinen rpuoli eduskunta .iää
aivan osattomruksi edusta.iistosta. Sen'Vuoksi
ka.tsmll, että oikeus .ia kohtuus vaatisi, e.ttä
eduskunnalla. on sananiValta valitessa näitä
edustlll.iia. Toivon, että eduskunta hyväksy~si e.d. ,V oionma1an ehdotuksen.
Ed. A ·1 k: .:iJ o: Minä pyydän myö,skin
saada kannatta•a· valiokunn.allJ mietintöä sellaisenaan. Mitä tulee edustajain valitsemiseen, yhdyn siinä ·ed . .Setälän lausuntoon.
Minunkin ,käJsitykseni mukaan on aivan
mahdotonta a.iateUa edustajain valitsemista
sillä .tavalla kuiru vastalauseessa ·on ehdotettu. Sillä: on epäilemättä se heikkous,
että siiniä eivät silloin kaikki ha.rra.stussuunnat kuitenkaan voi tulla valvotuiksi. Mutta
tus:kirupa tällaisessa •edustuksessa muutenka,an vo~daan todellisuudessa siiihen tulla.
sillä .ioka ta,paub.essa, jos a:iattelemme, että
esim. ed. Laillerman ,suunta pitäisi tulla Suomen edustuksessa ·valvotuksi. niin sitä tuskin saattaisi Suomen edun .kannaltakaan
nykyään .pitää oikeana. Mitä tul·ee muuten
Suomen liittymiseen kansainliittoon, katson,
että niin nuorella tasavalla.Ua. kuillJ Suomi
on .. on välttäJmrutöntä vhtvä tä:hän liittoon
huolimrutta siitä. vaikka tämä liitto kaiken
tod.ennäköisyyd.en mukaan ei toistaiseksi
vielä tulekaan vastaamaa;n niitä; kaikkein
pisimmälle meneviä kansojen v•el jeyden
iha.nteita, kuin toivotaa.n, niin minä rpuolesta;ni toivon ja. uskon, ·että tämä on ,jon:kinlainen ensi askel siihellJ suuntaan.
Ed. H .e l o: Kuten valio:kunnan mietirut.öön liittämästäni vastalauseesta ilmenee, olen sitä mieltä. että maallamme ei ole
mitään svytä liittyä kans•ainliittoom. koska
täs'Sä liitossa ·ei ole kansainliittoa muuta
kuin se mm1. Todellisuudessa se on
erinäisten valt~oiden hallitusten välinen
liitto. iotka ·valtiot ,koettavat suojella yhteisiä intresseiään .muita. valtioita vastaan.
Täällä on vasemmistonkin taholta koetettu
puolustaa liittoon liittymistä sillä. että liitto
voisi keh~ttyä ia muodostua toisellaiseksi,
kuin miksi .sen perustajat ovat sitä aiatelleet. Nyt on jo kuå.tenkin ehditty nähdä,
minkälaiseksi trumä liitto muodostuu. Kun
Puola alotti sotaretkensä V enäiää vast&an,
tehtiin kansainliiton neuvostolle esitys, että
se ryh:ty~si toimenrpiteisii'Ill sodan lopettami-
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seksi. Kansaiwliitto asettui kui~nkin kielteiselle kan•nalle. Se ei siis ole :käyttänyt
ensimäistä tilaisuutta palv·ellakseen niitä
aatteita, i:oidenka vuo1ksi on sanottu liiton
olevan p,erustetun. T·iilmä parhaite11 osoittaa, että liitto ei vastaa niitä tarkoituksia,
ioiden v'\loksi meidän olisi siihen liityttävä.
Tämän vuoksi kannatan ed. Laiherman tekemää ehdotusta, että hallituks·en esitys
sa:isi raueta.
Ed. L a h e r m a: Jossakin ,paikassa on
sanottu. että en:simä:iset tulevat viimeisiksi
ia viimeiset ensimäisiksi. Minä olen ihmetyksellä kuunnellut, •että yhc1et viimeisistä
edustaj.at Keto ja Voionmaa, ovrut r:vht.vneet lämpi-mästi kannattamaan:, pitrumään
suuria puolustus.puheita kansainliiton >PUOlesta, jota heiltä .ei olisi odottanut. Sensiiaan ed. Setälä yhtyy täydellisesti ed. Helan ja .minun •perusteluihini. Niinkuin edusta,iarl;, jotka sattuivat olemaan ~Paikoillaan,
muist:anevat, oli täl'lkein niistä perusteista,
ioilla vastusta.n kansainliittoon liittymistä,
se. .että ka.nsainlii ton p.eriommä:inen .ia tärkein brkoitus on säilyttää maailmassa nykyimen •11ii·stoon .perustuva :status quo, suojella yhteiskuntaa työläisten ,vallankumousta vastaan. Ed. Setälä hyväksyy siis ·
tämänkilll, koska. hän ei TJoikkeusta tehnyt.
Minä vielä kerran san1oisin, että kansainliitto, ioka nyt näyttää syntyvän, on todella,
niirukuin J erome K. J.erome on sanonut,
todellinen .,rauha.n .hauta" ja sanotta:koon
ed. Voiomnaan sanoin, se on ,vakuutusyhtiö", IDutta se on ,paremmin vakuutusyhtiö porvarrillisten oikeuksi·en turvaksi t.völäisiä vastaan kuin toisten p:orvarillisten
valtioitten turvaksi toisia porvarillisia valtioita vastaan.
Ed. :S ·et älä: Tarkoitukseni oli sanoa,
että s.e kritiikki. josta tpuhuin, .,melkois·eksi
osa:ksi" oli oikea. En voi tarkalleen muistaa. :kuinka sanani sattuivat, mutta tietenkään en ota allekirjoittaakseni jokaista yksityistä lausetta ed. Laherman lausunnoss>l,,
ioka •ei minulla edes tällä hetkellä ole esillä.
K·eskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhe m i •e s: Keskustelun kuluessa on
ed: V aiorumaa ed. Törmän kannattamana
ehdottanut..että •perus.teln.ien toisen kappa-
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l•een loppulause hyvä;ksyttäisiin ensimäisen
vastalaus·een mukaisesti. Kutsun tätä ehdotusta ·ed. Voionmaan ehdotukseksi. Samoin on ed. Laherma oo. Helan kannruttamana ,ehdottanut, että esitys toisen vasta~
lauseent mukaisesti hylättäisiin. Kutsun
tätä ehdotusta ed. Laherman ehdotuksoeksi.
Selostus myönn-etään oikeaksi.
PuheIDi e s: .Äänestyksen suhteen ehdotan meneteltäväksi siten, että erusin äänestetääru valiokunruan mietinnön .ia ed.
Voionmaan ehdotuksen vä1illä. Sen jälkeen
asetetaan mietintö sellaisena kuin se on
tässä äänestyksessä hyväksytty, vastaehdotubeksi ·ed. Laherman hylkäävää ehdotusta
vastaan.
Äänestysmeruettely hyväksytääTh.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken 'hyv.ä:ksyy ulkoasiainvaliokunruan
ehdotuks:en, äänestäJä ,.jaa"; jos ,,oei" voittaa, on ed. Voion'maan ehdotus hyväksytty.
.Ääoostyksessä annetaan 88 .,jaa"- j.a 69
..ei" -ääntä.
P u h e .m i e s: Eduskun:ta; on siis hy länruvt ·ed. V aionmaan t.e:kemän .ehdotuksen.
ÅäJnestys mietinnön .ia ed. La'herman hylkäävän ·ehdotuksen v:älillä.
·2) Ken hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan
mietinnön, äänestää ,jaa"; ios ,ei" voittaa,
oru ed. La:herman ehdotus hyviilksvtty.
.Äänestyksessä annetaan 120 .,jaa"-ää:ntä
ja; 38 ,.ei" -ääntä.

P u ih .e m i ·e s: Eduskunta on siis hyväiksvruvt ulkoasiainvaliokunnan .mietinnön.
Asia .aru lorppuun: käsitelty.
1Seuraava. tä;ysi-istunto on kello 7 tänä
iltana..
Täysi-istunto päätetään kello 4.55 1.p.
Böytrukir.ian vaknu:deksi:
Eino J. Aih.J:a.

•

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

•

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

