1920 Vp.- V. M.- Esitys N:o 17.

U l k o a s ia i n v a Ii o k u n n a n m i e t i n t ö N :o 2
Hallituksen esityksen johdosta., että Eduskunta antaisi
suostumuksensa siihen, että Haltitos ryhtyy tarpeellisiin
toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi .kansainliiton jäseneksi.
'l'äy.si-istunnossa. 4 päivänä toukokuuta
1920 on EduS'kunta läihettänY't ULlwasilainvaEoknnJtaan valmistelevaa käs:ittely.ä varten Ha:l:litukSie:Il esii·yksen N:o 17, että
Eduskunta: a1ntai·si suos:tumu:ksensa si:ih•en·,
että Hallitus ryhtyy ta.npeell.isiin: toimenp~teis:iiu Suomen ottoa:m~seksi kansainliiton
jäSien~ksi.

V al.iokunta on sitä m~eltä, •että Suomen
va;ltiollisen itsenäisyytensä ja allueellisen
koskemattomuutensa turvaamiseksi, työväen
lainsäädännön kehittäJmiseksi ja yhtenäis1:Y'tt.ämiseksi sl()kä muiden elinehtojensa
vuok·si olisi koetettava hankkia itoolleen
sitä suojaa ja malhdoHista apua, minkä kamsaill!liitt:o voi ta.rjob. Tulemalla liiton jäseneksi meidäinkin maaiJ:llJThe voisi osaltaan
koretta;a vaikuttaa siihen suuntaan, ·että I.iit.on kokoOOllpanossa ja. ra1mnt.eessa havaittava
yksipuolisuus v'ä!henisi ja liitto kehittyisi
ka~kia kansoja käsi,ttäväksi ytleismaail-

malliseksi liitoksi. Pitäen tärk-eänä että ·
Suomellakin olisi oleva tilaisuus yhtyä liittoon V w1iokun~.a. ka:bsoo olevain syytä, että
E·duskrunta anta.a suostumuks:en1sa siihen,
että HaUitlls ryhtyy esittämiinsä to]menpiteisiin tärrnän .tarkoitusp<erän tot.euttamiseksi. Sa:malla. Valiokuna katsoo suotavaksi
että Hallitus, kun sil!le tarjoutuu tilaisuus
va;liia .edustajia kansairn:liiton edustatjaiJ]jko·koukseen, kiinnitt~äisi huomiota: siri!hen: ka:nltaltnkseen, mikä va~itt8JviHa henkilöill:ä on
Eduskrmna;sSia.
Siinä vakaumuksessa, että HaJJitus tulee
ottamaan huomioon Eduskunnan toivon;mkM tässä suihteessa, V-aliokunta ·kunnioittaen
ehdottaa,

että Edusknnta antai!Si su..ostumuksensa siihen, että Hallitus ryhtyy
tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen
ottamiseksi kansainliiton jäseneksi.

HelsiiJJgissä, 7 päivänä toukokuuta 1920.

Asian käsitt·el;yy,n ovrat oiJtarneet osaa puheenjo-htaja A1lrio ja jälsenet Au er, Colliander (os~ttain), Helo, Hornborg (osittai:n),
Kallio, Keto, Mantere, Ryömä, Suolahti,
1

T'örmä, Vennola, Voionmaa, Vuolijoki ja
Vuorimaa' sekä v.ara•jäsenet Leivo, S.etäl.ä .ia
von vV'OOdt.

2

1920 Vp.- V . .M.- Esitys N:o 17.

Vastalauseita.
I.
Kun se V aliakunnan mietinnön kohta,

rustelu3en toisen kappa•leen viimeinen lause
saisi ·S>enraav.an sanamuodon:

jossa kä~SJitellään Suoonen >edusta.j.ain va,litse-

misrt:a. 1ransainliittoon., mielestämme on vailliooinen tia eyämääTäinen ja ~l'e1posti voi
antaa ailietlta: ihaillinno~lis€n vää:rinkäytön
syntymiseen vaitiollemrrue mitä taTkeimmässä asmssa, esitämme, että mietinnön pe.-

Sa:rnalZa Valiokunta katsoo asianm.ukaiselosi, että Eduskunnalle suodaan tilaisuus myötävaikuttaa Suomen edu.stajain valitsemiseen kansainliittoon.

HeLsingissä 7 p. toukok. 1920.

0. Leivo.

G. von Wendt.
Väinö Voionmaa.
Wäinö Wuolijoki.

Hannes Ryömä.
Heikki Törmä.

II.
Va;ikka>kin kaikkien kan>~01jen keskinäistä
liittoa on mielestä:ni pidet:ltävä yleisma·ailroa1lisen rauhan yhtenä parhaimpama takeena, ja va.ikka sentähden vatrs.inkin sosia:lid.emokraattien, jotka aina ovat ajaneet rauhan ·asiaa·, olisi ensi kädessä 'kannat.etltarva
täUaisoon liittoon liit>tymistä, ·en kuit-enkaan
voi yhtyä vali>okunoon enemmistön mielirpiteeseen S>Emraavi,sta syistä.
Jotta ro!l!nsa:in:liiHo voisi toteuttaa niitä
toi vei ta, joita siihen on kiinnitetty, tulisi
liiton ennen kaikkea olla perustettu rauhanaa1iteidal pohdaHe, sen tulisi ol.la. yl.einen,
joka sulkee piiriinsä kaikki kansat ja sen

3isäisen rakenteen tulisi perustua jyrkästi
ka:nsaawa!ltaiS>elle p{)lhjaUe.
Se liitto, joka nyt käy ,kausain~li,}ton"
nimellä, ei täytä näitä vaa.timuksia. Sitä
per'llst·ettaessa ova,t olleet määräävinä rauhanaatteelle vierawt, näroökohdart, s,itä ei ole
eLles tarkoitetttukaa:n ka]kkien kansojen keskinäis·~ksi ·liitoksi ~a sen 1;ak1eune on aivrun
epäkansanvaltainen. Jo se tilanne, jossa
liitto luotiin, o,soibtaa liit•on oilkean luontoon.
Sitä eivät ole .peru9taneet rauhanaatteen a;jajat, vaan sodassa voittaneiden valtioiden valtiomiehet, sen säännöt ovat S>en perustajat
its>evaltaiseSti laati·neet omien tarkoitustensa

•

mukaisiksi ja näihin sä,äntöihin on liittoon
liittyvien kansojen i1malll> muut-a alistuttava.
Paitsi liiton perustjä.seniä, sodassa wYittanHilta va,ltio.ita ja niiden liittolais.ia, on sen
jäseniksi kutsuttu joukko puolueettomia
va:ltoja'. Mutta us•eita maailman taloud.ellisessa ja sivistyseläJmässä mitä tärkeimpiä
val toja on suljettu liiton ulkopuolelle. Tosin
on oh~ma•ssa mahdollisuus, .eHä nekin pyynnöstä voisivat päästä liiton jäseniksi muitta
vain siksi 11öyryyttä:viUä ehdoilla, ettei
voine odottaa niiden liittoon yhtymistä.
Niinkauan kun kuitenkin esimerkiksi Sak~"a on liilton ulkopuol~ella, ei liifJtoo voi pitää
kansoj-en l:iittona, eikä si:ltä voi odottaa. senmuka;ista toimintaa., vaan tä;y:tyY' sitä pitää
val:tiollisena liiHmta, jonka kärki on suunnattu liiton ulkopuolelle suljettuja valtioita
Yash!ian.
Liiton rakenne on, kuten jo on huomauteiltu, jyrkästi ep.äka.nsa.nvl!llt.ainen. Liiton
johita vat elimet ovat neuvosto ja edustajien
Helsi·ngi~s,sä
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kokous. Näi:;sä on valta pääasiassa neuvostolla. Neuvoston yhdeksästä jästenestä rnääräävält viisi suurva[taa, kukin yhden jäsenen, ja kaikki muut vallat saavat yhteensä
valita va~n n,e}jä däsentä. Va11ta on neuvostossa ja siis itse liitossa pysytetty suurvalloille ja muut vallat esittävät vain enemmän tai vähemmän ,statistin 08'a(l liit,ossa.
Kun siis Iransain liittoa ei mielestäni ole
pic1ettävä min:ruäm tod·elEsena, kansainliittona, vaan va:ltiollis,ena. liittona, joka on perushei<tu ma.aiiman sodan päättäneen väkiva:lltwrauhan tukemiseksi ja kun li~t,to on
ma!hdollis~mman epäkansra;n•vwltainen ja sen
säännöt t.ek,evät vaikea,ksi joHei suorastaa.n
mahdottomaksi liiton Jr.ehitt.ämistä ,todeHiseksi ]mnsainliitoksi, en katso oi·keaksi, -eittä
Suomi puolueettomuudestaan lnopuen yhtyisi tähä,n valtioliibtoon.
Ehdota,n senvtwksi, €tt:ä Edusku:nta päMtäisi,
1

että
raueta.
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7 p :nä toukokuuta 1920.

Johan Helo.
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Ed u s kunnan vastaus Hallituksen esitykseen,
että Eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi kansainliiton jäseneksi.
Eduskunnalle on annettu Hallituksen
esitys, että Eduskunta antaisi sdostumuksensa siihen, että Hallitus ryhtyy ta.rpee11isiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi.
Eduskunta on sitä mieltä, että Suomen
valtiollisen itsenäisyytelllsä ja alueellisen
koskemattomuutensa turvaamiseksi, työväen lainsäädännön kehittämiseksi ja yhtenäistyttämi;seksi sekä muiden elinehtojensa
vuoksi on koetettava hankkia itselleen sitä
suojaa ja mwhdollista apua, minkä kansainliitto voi tarjota. Tulemalla liiton jäseneksi
meidänkin ma.rumme voi osaltaan koettaa
vaikuttaa siihen suuntaan, että liiton kokoonpanossa ja rakenteessa havaittava yksipuolisuus vähenisi ja liitto kehittyisi :kaikkia kansoja käsittäväksi yleismaailma.lli-

Helsingissä, 2•8 päivänä toukokuuta 19'20.

seksi liitoksi. Eduskunta on sentähden antanut suostumuksensa sli.ihen, että Hallitus
ryhtyy esittämiimsiä toimenpiteisiin toteuttaakseen Suomen yhtymistä kansainliittoon.
Samalla Eduskunta katsoo suotavaksi, että
Ha.llitus, kun sille tarjoutuu tilaisuus valita
edustajia kansainlii t~on ed ustajaink'Olwu.l{sPen, kiinnittää huomiota siihen kannatukseen, mikä valittavilla henkilöillä on Edn<'kunnassa.
Siinä vakaumuksessa, että Hai!itus tulee
ottamaan huomioon Eduskunnan toivomukset tässä suhteessa, E·duskunta on päättänyl

antaa suosturnuksensa siihen, että
Hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi kansainliiton jäseneksi.

