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0111ttInen katsaus BelgIan 

p rlamentin ulkoasi8,lnv liokunnassa. 

Ottak a vastaan , _erra inlsterl, erln-

o 1sen kurnioltuksenl ·vakuutus. 

r erra Ulkoa s1e. lnml 1steri A. 
Ulko 51 lnmlnl teriö, 

H e 1 5 1 n k i . 

CKZELL, 



• 

• 

. ~ R Y S S .E ~I SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

fa;r1.,.i ssa 14 p:nä maa1~s kuuta 19~" 

Asia : Hymanaln ulkol1ol1i ttinen 

katsa\,ls .. Belgian .. p'arl~~p'~.i~ .~~.Q-
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Belgian ulkominis teri Hymans antoi pari päiväl sitten 

Belgian parlamentin ulkoasiainvaliokunnessa laajahkon esityksen 

nykyi sestä ulkopoliit t i sesta tllan~eesta. Jos kohta piakkoin kä

väsen Belgiassa Ja toivon sen Johdosta voivani raportoida alla 

kop.ketelluista kysymyksistä yksityiskoh'Caisemmin, lienee kuitenkin 

kiintoisaa Jo nyt lyhyesti selostaa hänen esitystään. 

K~tettävlssäni olevista lähteistä ei k~ ilmi mitä Hy-

mans on sanonut aseldensupistuskonferenssista. samaten hän tule-

vasta taloudellisesta maailmankonferenssista on sanonut lehtien 

mukaan vain sen, että kaikki asiantQntiJat ovat yksimieliset 

tull ie n a lentamisen välttämättömyydestä, ja että kokous ei voi 

Johtaa mihinkään tulokseen jollei sitä ennen kansainvälinen vel

kaltysymys ole saatu JärJeatetyksi. 

Sen Johdosta että eräät vallooniset edustaJ~t olivat 

pyytäneet neuvottelujen alkamista. Ranskan kanssa l aajeOlmastt. ta-

loudellisesta sopimuksesta referenssipohJalla, Hymans i l moitti 

vastustavansa sellaista poli tUkkaa sanoen edelleen pitävänsä 

kiinni suosituimmuusklauselista. Hän s&ooi pitävänsä vaarallisena 

neuvotella Ranskan kanssa muulla pohjalla katsoen siihen että 

Ranska puoles taan on muu~ tunut yhä vih&mt.lisemmäksi guositulm-
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muuaperiaatteen integraaliseen sovelluttamiseen nähden Ja piti 
neuvo ttelu ja s enkin vuoksi tarpeettomina, että Belgian ja Rans
kan välinen kau.ppabd.lanssi ku.ukausi kuukaudel ta on muuttumassa 
Bel6ian eduksi ollen viime vuonna noin 300 miljoonaa frangia 
Belgialle vientivoittoinen ( 600 miljoonaa jos Ranskan siirtomaat
kin otetaan huomioon). 

1it ä pre f erenssisopimuksiin tulee Hymans sanoi edelleen 
olevansa Ouohyn formulan kannalla: preferensseJä myönnettävä ai
noastaan sell aisten sopimusten kautta joihin kaikki muutkin maat 

x) 
ovat oikeut e t u t yh tymään . Tähän huomautettiin eräältä taholta 
että Hymansin kanta voi olla vaarallinen sikäli että sen mu
kaan protektionistiset maat vois iva t sellaisiin sopimuksl1n 111 t
tyä niistä hy t yen mutta myö ntämättä toisille vas t avuoroisuutta. 

Belgian ja Hollannin välisistä suhteista Hymans ilmoitti, 
mikä oli ennestään tunnettua, että periaatteellinen sopimus kos-

xx kien molempien maiden välisi ä vanhoJa poliittisia riitakysymyksiä 
Jo on olemassa, mutta että sen allekirjoitus on lykä tty ~lan

komaissa pian odotettavissa olevien v~al ien Jälkeen, s.o. ensi 
kesään. 

Tähän on kuitenkin syytä huomauttaa että periaatteellinen 
et sopimus suuri s t a riitakysymyksistä, s.o. ~~erpenin Ja Sohelden 

suuosien välisen laivayhteyden parantamisesta sekä aasin Ja 
Reinin välis ten kanavav~lien uusimisesta - Jotka kysymykset vuon
na 1925 sortuivat ~lankomaiden ylähuoneen vastustukseen - kyllä
kin on valmiina paperilla mutta ettei kummassakaan maassa us
kalleta sitä esittää parlament ille uuden epäonnistumisen pelosta. 

Opportuunisempaa hetke ä poliittisiin riitakysymyksiin nähden 
odotellessaan - lIymans jatkoi - Ha841;in Ja Brysselin hallitukset 
lakkaamatta Jatkavat pyrkimyksiä kaupallisten suhteittensa helpot
tami sekSi. Tässä yhteydessä on mainittava että Belgian, Luxembur
xl 

Ouohyn kuuluisasta sopimuksesta on minulla kauan ollut raportti valmisteilla; toivon saavani sen pian lopulliseen kuntoon. xx) 
Joiata monasti ennen olen tehnyt selkoa. 



.' 

• 

s. 

gin Ja Ho llannin ulkoministerit viime belmikuun 20 p:nä 0.
n~vessä allekirjoittivat uuden kaupp.aopimuksen Joka kor~a. tä
h ' s akka voimassa olleen vuodelta 1863. Tämän uuden sopi
muksen. Jota tietääkseni par1amentit eivät vielä ole käsitel
lee t, pohjana on edelleen ehdoton integraalinen suosi tuimmuua , 
mutta samalla siinä koetetaan molemmin puolin turvata molem
pien maiden erikoiskaupan vapaus Ja Jatkuvaisuus. jossa tar
koituksessa usei sa yksityiskohdissa nojaudu taan Kansainliiton 
t6ihin a suosituksiin. Kuvaavaa on my6s että nykyiset tulli
tariffit säilytetään mutta että toiselta puolen tie on jätet
ty auki preferenssimabdollisuuksille Ouohyn pohjalla, ehkäpä 
pitemmällekin ottaen huomioon viime 

neet taaJat viittaukset tulliliiton 

Hollannin välillä. 

aikoina lehdis t6ssä näky

mahdollisuuteen Belgian Ja 

Samana helmikuun 20 p:nä Belgian Ja Hollannin halli-
tu.kset niinikään allekirJoittivat sopimuksen koskien toisen 
maan kansalaisten oikeutta asettua toiseen maahan j a siinä 
saada ty6 tä samoinkuin sopimuksen koskien kaksoisverotusta. 
Näi hinki n sopimuksiin Luxemburg yhtynee my6hemmin. 

Olen ennenkin huomauttanut et t ä Belgian a Hollannin 
hallitusten ponnistukset viimeisten 2 tai 3 vuoden kuluessa 
sahte iden kaikinpuoliseksi parantamiDeksi ovat Euroopan jälki
sotaisessa historiassa kauneimpia todistuksia siitä miten naa
purien kesken hyvällä tahdolla, huollma tta todella suurista 
vaikeuksista ja yleisen mielipiteen ajottaisesta hermostuneisuu
desta. voidaan päästä positiivisiin tuloksiin. Erinomainen esi
merkki suurvalloillel 

Puolustettuaan Be l Cian val tuutettujen kan taa Kaukaisen 
Idän kon~erenssissa. Hymans ilmoitti kategoorisesti kielt~tl-

vänsä solmimasta uudelleen kaupallisia Ja diplomaattisia suh-
teita VenäJääll niinkauankuin hän Plsll Belgian u1koasiain Job. 
dos8&. 

Viimeisen ilmoituksen Johdosta sosialistien tunnettu 
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Johtaja ja ent. ulkoministeri Vandervelde puhui innokkaasti 

Sovietin tunnus tamisen puolesta. Vandervelde ennusti Ranskan 

ja Moskovan lähente~ä. samoin suuria muutoksia yhteiskunnan 

rakenteessa yleensä lähimpänä 10 vuotena. Huomautettuaan Kan

sainliiton Jäsenvaltioiden mahdottomuudesta pysyä riitalSUuksien 

sattuessa neutraallslna hän va.ati lähempää yhteistyl'tä Euroo

pan pasifistlsten ja liberaalisten pienten maiden kanssa._ 

~ itään myönnytyksiä ei ole tehtävä Hitlerin diktatuurille vaan 

on estettävä Saksaa uudelleen aseistumasta. 

Tässä yhteydessä ansaitsee tulla mainituksi että yksin

pä Belgian sosial i s tie n ke sken Hitlerin tulo valtaan on uudel-

leen er ät t ' nyt henkiin kysymyksen itärajan puolustuksesta Ja 

yhteistyöstä Ranskan kanssa siinä SQhteessa. 

Valiokunnen sosialistiset Jäsenet olivat ehdottaneet, 

että Belgian ambaasaadi Japanissa lakkautettaisiin protestina 

japanilaisten toimintaa vastaan Mandahuriassa. Tämä ehdotus hy-

lättiin 12 äänellä 6 vastaan. SamOin v liokunnan 
:B~~~~ 

luoton myönt~iatä Iktyaeel A 

sos ialistit 

ehdottivat erikoisen Ja Moskovan 

välisten kaupallisten suhteiden parantamiseksi. Tämäkin ehdotus 

hylättiin 10 äänellä 7 vastaan • 
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Herr a 

~ )IJ'! C. ~0 
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~ ' C? 
io it t ' en Mei 11e . 1nls -

Herr" 1nistt i , 

LHhe t 'n t i: ten 

t vrl Holman r "portl n (_ el a 1 :0 ... ) jo ' si -

L 1 ti.;~ 

oma1sen 

Ulkoes1a 1 nmi~ister1 
lkoesio.lnUl l ni cter1" , 
H e 1 s 1 n 1 . 

...... 

Mosko\'an tu nnus tu . 

tie v steun , err i nisteri , e rin-

n 101 tu :s n1 V 5~ruutuS . 

,KZELL, 
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RAPORTfI n:o 2. 

P r1~1 ssa . 1,5 p:nä "J;ouko kuuta 19 .~.~~ 

Asia: B.elgl a ... .J 
tunnu t us . 

Moskovan 

Salainen . 

33 

Jokunen a lka sitten l ähetln Ul koa s1a l n l nlsterlön polllt-

tlselle osastolle l e l . e l een ~t ler l e est ä 

"Me tropol1st ", j ossa o sketeltlln ots eas i aa ja a e t ut t lln 

s1 11e ka alle e t teivut uu et 5 t puhu t '· L:.n a t1 ae 

neg. t llvlsen nna n uu t t 'l l s en uol stu . 

Senj" l een olen siitii r t. !lort1 t a , o u ul -

oas1a 1n 11 kun n r ortööri . t er p e i n e t . po e st .ri v~n 

C fEUERT uhtikuun ? p :n" esit ti a rla e nti le ( 1 i stu t o-

' nude 1 32 33 no uo t e : 0 11 ), t er i t t ' l n v ' i-

seva ko d jost!:. la lll tu s en jo ~o rl e tin s t utu i en 

ots ec.sla tJn se I sti ''' y il 1. e kuul uu : 

"Plusi eurs er. br es 0 t e ri e l e voeu u e l a Bel6i qu e 

mo lrl e son ttit e u l ' 6Gcr d de 1 t U. R. •• et r e co 

o::'f i ciel l e e. t l e ou veMu r ~bi e. l15 i nvoque e f r veur de 

leur t hese l ' exempl e e os :' c l e s 111e s , des s voi -

s ina de l a R s 1e , 15 t bi11t ' 1 1co te t a 1 d 50 -

vl l. t 1 ue , 1 'J mod1f 1c tion ue 1 : it l Gri e e e t r 1-

er vr 1a e bl ble ~e t d 5 1 s r el tlons .ntr e et 

1a R ' 1e . Hs i s1 t e t u s si s ur l ' i t Gr t e nous vo s . 

o t e v e cOrJ r c1al ui t1tucr co e ce r6 ul i €. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedu !Illcsen tiedoituksiin. 4) Ei Illkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ........ J: 
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prot g per une repr bs ent otion diplo tl que r eoonnue , aux 

r e l t i ons de asard qu 'entr etiennent veo 1 Bussle oer-

t i ns de no nec;oc l t.nts et a u onopol de f . It u l s ' e t 

orMo on ( veur d ' u etit g oupe uI e t r vo u e. c-

c parcr en se. f :. eur 1 r es ue tot~ 11 t G de ,os affnires 

V E. C 1 u 51e . L' ar s gue nous avo ns 

ussIe en vertu de nos ctivites d ' ovnnt-suerre e t 

gue l e Gouverne ent so vl 6ti9,ue r f use de reoonno t t r e . Eer d . 

d ' '' :er es de 10. r prise des 

tig,ues . une S nde Eartie leur deEul s 9. e l 'in-

solvabill t reconnue de l a EluEart des a 

i Eose l ' annulotion de la pluE ottes interfEuverne-

entales cr et l' f'Er s- fjuer re . 

Le Un i s tre des ~Sf ires Etranseres , i terroge sur 

gue le 

s on a ttIt d et Qu ' il n ' 8cceptert: t 

r e d ' ouvrl r d es tIons pour 

diElomatlques r egullors vec le 

tique. La ion s ' e s t 

de volr r ejet& 18 pro Pos l tlon f a i te por 

un des 12 de 10 re prIse . d ' inscri r e dens le budget 

un credl t pr ovlsoi re Eour l ' e to.bllsse ent d ' un pos te diElo

tique ou oo nsule 1re en Bussie ." x) 

Täm ' on edelleen 11 tuksen ::a Irlla e ik' ole syytä. 

uskoa. ett ' se ol i si muuttumassa tsoe n os kovan ja Lon-

toon vä lien nyk iseen kirist iseen . y5s Kuni nga s on jyr-

kästi loskovan t unnustusta vas t a n. Sitäpai tsi Belgian val

tuuskunta Genuassa 1922. Rapallon sopimuks en j ä l keen, jyr_ 

k"sti ilmaisi kielteisen kan t ens t jota Bel.ian jo tava t 

x) Alleviivaukset ova t minun. 
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piirit edelleen pitävä t s i tovana . xl 

• 

• 

xl 

Kuriosit eettina ainittakoon ett ä ar isissa akkreditoi-

tujen sot lles asi am i esten do en on Belgian edust ja, enra -

11 DUBOI, jok t ä ssä 0 i na i suudessaan toiss apä ivän' oli 

pakotettu va s t aano t t amaan oskoven uuden soti 1 as a t t sean! 
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Ber~ l(1nlater1. 

(! '7 
LUhetlD tlt8n lD1nnlolttaen TeiUe raporttlDJ. 

-Belgla 11:0 3". Joka 81al1'lI 

~~pp!~t • .am. Belgiaan. 

KipU IAxellbu.rgi.", 

ottakaa vaataan, Herra Klnleterl. erlno_l

aen ~lol~aeDJ. yakuutu •• 

Berra Ulioa.lalnmln1atert ~. BÅCXZELL. 
Ulkoa.lalDlDln1aterte. 

Bel. 1 n k 1. 
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Asia : ... K~Y.1l'p.~.~u~~eemme Belgiaan. 

Salainen . 

Jo joi".5c..~ 
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Oleskelin maaliskuun lopulla toista viikkoa sekä touko-

kuun keskivaiheill muute.mi a i viä Belgiassa. missä en ollut 

marraskuusta saakka käynyt, lähinnä tutustuakseni paikan päällä 

kaup a suhte ittemme til nteeaeen Ja niitä mahdollisesti uhkaaviin 

vaaroihin. :oniata ko skusteluistani mainitaen erikoisesti keskus-

telun ulkoministeriön k&uppaosaston päällikön sekä saman minis

teriön kauppasopimusosaston JohtaJan kanssa kuin myöS kä3nnin 

kauppamlnisteriössä. T~hdon heti aluksi todeta, ettei missään 

keskus telussa minun kanssani otet tu puheeksi niit ä kauppasuhteit~ 

temme t.sapainon puutteesta aiheutuvia kysymyksiä. Joista talven 

Ja kevään kuluessa Bel i an Helsingissä oleva lähettiläs on Ri-

tarikadu lla uhunut Ja nootteJa Jättäny t. Tämä kait rlippunee 

kuitenkin osaksi näissä maissa vallitsevasta periaattees~ , että 

asioita hoidetaan va in toisessa taikka toisessa paikassa , koska 

niiden rinnakkainen käsittely, S.o. kolmioJärJestelmä, helposti 

aikaansaa turhia väärinkäsityksiä. 

Ulkoministeriön kauppaosaston päällikkö, Casteur , totesi 

päinvastoin erikoisen alleviiva tusti SUomen Belgian hyviä 

suhteita kaupallisellakin al~ll~ . mainiten erikoisesti ett~ Bel-

Jakelu {k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
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gian Helsingiss~ olevan lähettilään, meidänkin lehdissämme mai

nittu esitelmä, Johka hän muistaakseni maaliskuun alussa piti 

erään brysseliläisen teollisuusliiton kokouksessa. oli herättänyt 

suurta kiintoa Ja että kokouksen osanottajien puolelta oli lau

suttu yleinen tyytyväisyys siihen että ~omen rahalliset Ja ta

loudelliset olot pula-aikana ovat rauhallisesti Jatkuneet Ja ke

hi ttyneet. Hänen sanansa sattuivat näin: "Olisitte, hyvä Mi

nisteri. ollut ylpeä kuulleSSLnne miten kaunitta sanoja eiinä 

kokouksessa maastanne lausuttiin". 

Edelleen Casteur mainitsi, että ministeri G~rardin V&r-

sin pitkä loma viime talvena , 4 kuukaut~, oli aiheutunut 

511 t ä että Belgi&ssakin koe te taan säästää. Bel gian ulkoministe-

riöss on näet v lla1la se ihmeellinen määr~s. Jota kaikki 

belgialaiset diplomaatit suuresti valittavat . että heidän olles-

saan lomalla tIkka poissa asem maastaan he ei vä t nauti muuta 

kuin poh japalkkaa. ( 1uistan sivumennen sanoen ett H Belgian ent. 

l ähettiläs Berlinissä ~verts moneen vuoteen ei lähtenyt t ästä 

syyst lomalle, koska hänen lomapalkkansa ei olisi riittänyt 

edea palveluskunnan lk' oihl n Ja ruokaan!) Kun Gerardin ase-

tuksenmukainen loma, jonka hän vietti 3elgiass&, läheni lop

puaan, hänelle ilmoitettiin ~ttä hänen tuli Jäädä vielä kah-

deksi kuukaudeksi kotimaahan, jotta hänen alkastaan siten voi-

taisiin säästää osa. Oli ollut niitäkin, Jotk va.ativat tämän 

loman i dent ämistä 6 kuukaudeksi. Kauppasuhteittemme tärkeyden 

vuoksi oli ulkomi nisteriön kauppaosasto kuitenkin vaatinut, ettei 

lom~a yli , kuukauden pidennettäisi. - En ole kuullut että lo

man idennyksan motiivina olisi k~tetty allekirjoittaneen vaki

naista asumista Parisia ... 

Vielä kertoi Caeteur, että G~rard lähtiessään Hel Sinkiin 

oli saanut tehtävlkseen koettaa aikaansaada täydellinen kauppa

sopimus Suomen Ja Belgian Välillä.
X

) Casteur toain ei ottanut 

XI 
Nykyinen sopimushan on vain väliaikainen. 



puheeksi kysymystä kauppa&Qhteittenme tasapainosta, mutta viittasi 

mahdoll lSllllteen voida ebJeä löytää uomessa markkinoita eräille 

1l1l8ille be l gialaisille vientiartikloille. 

Ot i n astellrin kanssa puheeksI myös kysymyksen m dolli

sista kontlngenteista Belgi assa , mlltta vakulltti hän e t t e i sellai-

s ia tolmenpiteit silloin 

pulla - koska parlamentissa 

a j atel tu - t ämä 

sosi Hsti t ja 

ta ah tu 1 maali skllun 10-

liberaalit ovat täl-

l aisia toimenpi teitä vastaan, a oska h~llltuksen asema on sik-

si heikko, ettei se riskeeraa saada vas taansa parlame nti ssa niin 

sUllrta oppositiota. 

On hyvi n kuvaav_.a , ett u minlla 1l1koministeriön kallppaosas-

• tolla erikoisesti kiitettiin siit " aine istosta, minkä olen sille 

• 

an tanllt koskie n ulltavaraamme, koska t ämä aineisto yhdessä Rllot

ain ja Latvibn l ähettlläiden ntam n a inei s ton kanssa SUllr8s ti 

helpotti kallppaosaston toimin~a, kun viime ke sän lOPPllpllolella 

kysymys ~ Ilutavaran kontinge nto1misesta todella oli keskus telun al ai-

sena. 

Tällä he tkellä en ole kuitenkaan en ää yht ä rauhallinen 

Belgi an vapaake.upall1 s en maallme.nka tsomuk sen ja tku vaan applika ti oon 

nähden. Syyt ovat seuraav t. 

Nähdessäni toukokuun alussa, ett Selgian hallitus parl a-

mentilta ~ yysi t · si ä v-1tuuksia bud jetin saattamiseksi tasapainoon, 

lähdin uudelleen Brysseliin, missä oleskellessani pa r lamentti to

della, Jos kohta erinomais ten pitkien ja ankarien keskustelujen 

Jälkeen. hal1it kselle antoi pyytämänsä valt\ludet. Ulkoministeriön 

kallppasop~sosaston päällikkö minlllle kuitenkin vakllllttamalla va-

kuutti että Belgian hallitus edelleen on nvapaakeupallisempi kuin 

koskaan ennen" ja että hallituksen saamia t äysi ä val tuuksi tul

laan käyttllmään ainoastaan yhteisten menojen vähentämisen tarkol-
x) 

tuksea&a. Hän myönsi tosin että jotkut tuontiin kohdistuva t tis-

kaaliset mak91t ehkä voivat tIllla kysymykseen, mutta rauhoitti 

x) 
Nämät säästäväisyysaaetukaet ovat 

maan. Ne koskevat varsinkin sodasta 
mia avustuksia. 

nyttemmin todella 
kärsineiden }{ tähän 

~ ...... 

as1nneet voi
asti nau.tti-
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minua sanomalla etteivät nämä tule häiritsemään k~ppasuhteltam-

me. 

Palattuani Parisiin sain Antwerpenistä tiedon siitä a8e-

t uksesta t.k. ~:ltä (julaistu Moniteur Belgessä seuraavana 

päivänä) Jonka mukaan lihan, maidon, voin Ja maidosta saatuJen 

tuotteiden maahantuontia tullaan valvomaan lisenssi Järjestelmällä. 

Tähän saakkahan vain voi Ja liha ovat olleet kontingentoidut. 

Olen ollut senjälkeen miltei päivittäisessä yhteydessä Antwerpe

nin pääkonsulinviraston kanssa Ja pyytlnyt sitä tarkkaan valvo

maan etuJamme . Kuten Antwerpenin pääkonsulinvirasto Ulkoasiainm1-

nisteriöllekin on tiedoittanut . ei Juustoa ainakaan vielä lueta 

• lisenssinalaisi1n tu.otteisiin. Näin ollen uusi asetu.s ei ainakaan 

• 

toistaiseksi voi sanottavasti haitata vientimnme. 

Itse asiassa luu13n että näiden toimenpiteiden tarkoitus 

ei ole niin paljon suojella oman maan tuotantoa, v~an näen niis

sä välikappaleen koe ttaa lis ätä val tion tu.loJa lisensse111e pan-

tavien maksujen muodossa. Onhan kuvaavaa, että voilisenssien saa

Jat nykyään vap~aehtoisesti maksavat 6 - 8 frangia kilolta maa

han tuomastaan voista, mikä todistaa, ett ä lisenssiJärjestelmä 

on tuottanut suuria aineelli si a etuja lisenssien saaJ ille, mistä 

valtio on oikeutettu. saam_an osansa • 

Sitäpaitsi kontingenttiJ ä rJestelmä Belgiassa on el stisempi 

Ja meit. vähemmän haittaava kuin vastaava Järjestelmä Ranskassa, 

koska nimittäin kontingentteja ei määrä t ä eri m' ille aikaisemman 

tilaston perustuksella ~ järJ.stelmä Joka eräisiin artiklo1hin näh

den helposti sulkee markkinoilta kokonaan pois ne maat, Joiden 

vienti Belgiaan v.sta on alulla -

Jonka puitteisaa kilpailu on vapaa, 

tietojen pohjalla. Tllmä Järjestelmä 

... n kokon iakontingentt1, 

määr t ään vuoden 1931 tilasto-

ei näinollen tule su.lkema.~ 

pOis markkinoilta kinkkuJammekaan, Joa vaan saadaan sopiva aaia

mies, Joka aikaisemmin n~utt1mansa luottamuksen ~erustuksella saa 

lisenaseJä. 

Ei ole myöskään m hdotont... että Belgia tahtoo k~ttää 11-
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senssimaksuJa aseena erikoisesti Ranskaa vastaan. Kun kävin ulko-

ministeriOn kauppasopimusosaston päällikon luona, hän oli hyvin 

myrtynyt Ranskassa Juuri ulais~Jen uusien lisenssimak~J.n Joh-

dosta, Joista hänelle kerroin, - kumma kyllä hän ei niitä vielä 

~ntenut. elkein hassunkurista on, sivwmennen sanoen. että k~-

dessäni pari päivää sitten Parisin ulkomini teriOn kauppaosaston 

Johtajan uheill. hän oli erinomaisen pahoillaan siitä että 

Belgia juuri ennen Lontoon konferenssia on ryhtynyt kontingentti

Ja lisenssi toimenp i teis1in, Jotka voivat Ranskan vientiä Belgiaan 

häiri täl 

Oli miten oli, asia voi kääntyä meille haitalliseksi ei-
• kä ole myöskään mit ään t keita siitä, etteikö hal libls uusia ta-

loudellisia valtuuksia käyttäisi myös rotektlonistlsessa tarkoi. 

t ukses sa . Nälssä olosuhteissa on 11011a tervehdi ttävä, ett ä tänä 

vuonna olemme ostaneet 10 miljoonalla markalla en.emmän Belgiasta 

kuin va staavana aikana viime vuonna Ja että Belgian lähetystön 

nostama ky~mys sokerItullista on saatu t yydy ttäväs tI JärJestetyka 

si. 

Eri kirjeessä lähetän hallituksen saamI valtuuksia koske-

van asetuksen kuluvan kuun 17 p:ltä sanamuodon • 

x x 
x 

On kieltämätOntä että belgialaiset markkinat nykyään meikä

l äiselle viennille ovat erinomaisen tärkeät. Be1sian Ja Iwtembur

gin tulliliiton alueelle veimme viime vuonna n. 2.7 ml Joonan 

Suomenmarkan edestä, Jotavastoin tuonttmme sieltä nousi inoast an 

n. 90 miljoonaan. Belgia on niitä maita, Jotka k ikkeln vähimmin 

ovat vi.ntiämme estäneet, Joten jatkava kohteliaisuus siih n maahan 

on iJIlperatl1vinen välttänättomyys. inulla on se käsitys, - ehkä 

erehdyn. - että eräissä piireissä Suomessa tällä hetkellä yksin

OJIlaan pyritään kauppasuhte1ttamme Englannin kanssa saattamiseen pa.-

rempaan taeapainoon. lUin 8Il0tavaa kuin tämä onkin, Ja luonnolli. 
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sesti ottaen huomioon Englannin-markkinoittemme absoluutt1sen ~~ 

ruuden. ei meidln luonnollisesti ole väheksyttävä Belgian (yhtä 

vähän kuin Ranskan) markkinoi ta. Joihin nähden kauppasuhtei ttem

me tase ei ole vlhemmän ep äsuhtainen. 

Näissä olosuhteissa olen Jatkuvasti miettinyt. miten voi

simme Belgiaan nähden osoittaa Jonkun kauniin eleen. Joka heitä 

mieli ttelisi Ja tab.isi meille edullisten suhteiden Jatku.vaisuu... 

den huolimatta kauppataseemme epäbalanssista. 

TällOin olen tullut erikoisesti aJatelleeksi sitä että 

Suomen välttämättä olisi otettava osaa Brysselin m~a1lmann~tte

lyyn vuonna 193~. Tahdon ensinnWtin mainita. että kalkki Ska.n

dinavianmaat tulevat osallistumaan, Jos kohta tietääkseni ainoas

taan NorJa toistaiseksi on vastannut lopullis6sti niin tekevänsä. 

t~öskin Viro on ilmoittanut osallistuv nsa. Meidän on näissä olo

suhteissa erittäin va1keata Jäädä ulkopuolelle Ja katso1sin että 

sellainen pOisJääminen suorastaan vois1 olla haitaksi, Jopa vaa

r~taa kaupallisia suhte1tamme. Se käsitettäisiin epäkohteliaisuu

deksi. 

EdustQksemme Belgiassa täll ä hetkellä. laskettu.na nykyis1s

sä paperim rkoissa. ei nouse kaikkiaan edes 100.000 markkaan 

• vuodessa. mikä on mitä ttömyy s vientimme rinnalla. Joka kohoaa 

kuten sanottu noin 1/' milJaardiin. 

Olen k~nneilläni Belgiassa koettanut päästä selville sii

tä. mitä osa.nottomme näyttelyyn tulisi maksamaan. Antwerpenin 

pääkonsu11nvirasto samoinkuin Brysselin konsulinv1rasto ovat mo

lemmat s1tä m1eltä, että Jos JQttelemme omaa näyttelypav11Jon

k1a. kaikki menot yhteensä eivät voi nousta milJoonaa nykyistä 

suomenmarkkaa korkeammalle. Jos senSiJaan JärJestöisimme n~tte

lyn Johonk1n yleiseen halliin pääsis1mme melkoista vähemmällä Ja 

Joka tapauksessa alle 1/2 milJoonan. 

Belgian Helsingissä oleva lähetysto on Ulkoasiainm1niste

ri0l1e tehnyt asiasta esityksen Ja tietääkseni Jättänyt tarpeel

liset yksitylstiedot osanotosta. 
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Pyytäisin t äten Hallitusta vakavasti harkitsamaan yllä

ole vaa eh do tustani. Mikään lopullinen päätISshän ei ole vielä 

ta.r peellinen. Pyytäi sin vain kahta. E!nsinnäkin ettei tehtäisi 

viel ä mitään kiel t eis t ä päätlS stä. Toiseksi että eduatuksellemme 

Belgiassa annet tals1in te täväksi laatia t arkka yksi ty lskohtainen 

ehdotus n~ttelyyn oaallistQmisen aiheuttamista kustannuksista. 

Emme ole katsoneet voivamme tällaisiin toimenp1teisiin ryhtyä 

omin päin, Jollei me illä ole halli tuk en nimenomai s ta määräys

t ä näi n me netellä, ko ska näet s ellai sen ehdotuks en laatiminen 

va tii as ianomaisten belgiala i s te n viranoma isten valvaam ista, mi

kä ne tiivisessa t apauksessa vo isi aiheuttaa mielipahaa Jollei 

edustuks ella ole n inkäännäklSistä toivoa s11 t ä että ehdo tus voi-

daan t ot eut taa. 

x x 
x 

Palaain Br7.a.liat. ParlaiiA lRx •• ~rgin kaut.. Yiip7.n 

al.lll pI1YID. Tlal poikk._la.nl du. aiheutui oa.al kohtl

Ualauu.Qietl, koaka .n ole tUllllikuute 19Z1 a1l111 k19D7t. 

oaatal mJ~' k.etuatellaka.a1 pII- Ja ulkoala1aterin kan... ~
ta'l.hallituk8.n klskotl1auak.~. JOista hlD .inulle kah4 •• t1k1D 

oli k1rJ01ttaaRt. ..k. lRx .. ~gln h&l11~a.n SUo •• n hal11'~ 

•• 11. '.k .... tl .h40~ ••• ~ r1ko1l1aten luoyut, .. 1 •• opimQka.k8t. 
p.ajohteJa Ca.tr'nlll' 

~takot1l.aUa1ata olen ttrJo Utuut Ni - ... t "He .r1 

klr~"A. t.r.J~ '1a.1 .. 1A1t...... .ttl lunl.n ...... at ataatiA 

tot.tat.tt.t ~ka.n JlrJ'.',a1lD Y11' ..... 11a .i1b.A .'tl 

B'lc1u Ja IADallucia tu11111U'. yU.et •• n tpa.n.n ft04b Jr:u

lA .... oa l'Y'I'I.ft&mlt NlLMUeh&llUuka.lle .t1ke1n puolet kai

tt.. ••• U.ko tllauk.1. ta , untl 111I.M1'01n t04t.tiA. lDloaauU • 

.,.. .'tl n.uyott.lRJ.n ftok.l Jagl&Aa1n kan •• a 01.... 011 •• t 
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1. 

,Uo1'e.' TU., altolaa .iJoUtl •• an .rIU" tilauksia aiDat 

Ja all.TiiT&a1n. ett.lv .. t nlaat oa~t BDgl&DD18ta ole atllllD 

'avalla tul.vat8la o.tIoJ.... pl'l.1U41alolvla. kmpalll."n DIkI

kohti.n luonnolli ••• 'i .n.i kl4..... ratkai."... o.'opolitli~ 

k ...... 

571.'1. Joista tlaln rapor'ln e4.11i.e •• " 0..... on ol

lut puhetta. pl ' .. i.in ku1'enk1n .rlnoll&1a.n t"rtelnl. .tu. tu

l.vlna vuosina voitaisiin B.lglaan Ja lRXe.bmrl1in .1Joit~ Jo

k1n 0.. ~tateltt.... kl.totl~.lsta. 

IAoTU ••• o,lmuksuu. olen ..... ,,". kirJoittanut eri tlz

~koa.la1DB1ni."rlDlle • 

Klellh7Tllla on tot.ttava .tta lRX .. bmrglaaa •• tl ~

lin.n ett.. talou4.111nen tllann. on ka4.h41ttava. T7öttDala .1 

01. lalDkaan. to~n18teJa .1 liioin. Ja valtion bm4J.ttl on 

aktllvlDen. Kahd.n TUoden kalu ••• a ~0 ... 1 •• lvlatl rakennu .. 

tolaiADaD liallDt7n •• n. 71.1 •• n h7Tinvoinnln .d.lle.n ka.vaaa.n 

Ja t77t7Tl.1qJd.n vaUi taevu. aikl on harvinalIUutena tlllai

a.na pul ... altaDa todettava. Sain tU.alad.n .,U '1'1111" pl.1-

TUllal11a taTata aaan Johtoh.DtllU u. •• ka .lklll1 •• t virta

velJ.ni Ja .aln keSkUat.lula.an1 heldän kan.saan vahvl.tukeen 

tUle klal _k Blll_l. 
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Salainen . 
..... :e R Y S S ... ~ L 1 SSÄ OLEVA L1UIETYSTö. 

RAPORTTI n:o •• 

Parl al ssa 9 p:nä te sä kuuta 19. !3. 

" 

sia: ... ~ .... u c. h .. r. 

R.po~t188&Dl n:o 3 olen Ilma18~t huole8tw.lseni al1ta 

että Belgian h.lll~sen ehta k., välttlaättDmlk81 ryhtyä omien 

aarkklnolttensa 8UoJele.laekal eräi.iln totaenpltelalin, Jotk. 

vol ... at haitata SUomenkin kauppaa Belgian kanssa. Olen toia.l ta 

puolen allevilv~t. että tähänaatlset toimenpiteet eivät aitä 

sen parempi ole tehneet. 

Ita. asla8sa on ... aikeata uskoa että Belgian halll~a 

IlTt 7htlkkiä luopn181 tählDa.ti.e.t. Jyrkästä vapaakaupallislata 

kannastaan. Oslon soplJml.s, Oa.()hyn 8op1mua aekä Belgian edusta

Jien lausunnot moniasa kansainväli.issa konteren •• elaaa eivät 

tee ItklJyrkk&a muutosta uakottavak.l. ~oa Lontoon konterenasi 

epäonnis~u voi luonnollise.tl tilanne kuitenkin muut~a, sama 

~lee 

Ranua. 

xl 

olemaan asianlaita Jos Belgian naapurit. lähinnä Saka. Ja 
x) 

kärJistävät IlTkylstä xenotooblsta kauppapolltl1kk&an8a. 

Hollannin uuden hallltukaen ealttäytymiatilaisuudeaea teke.a 
.elity.. että sen mahdollieesti klT ... ält'laättDmlk.i muuttaa tA
hln a.tl .o ... ittamiaan kauppapoliittial. metoodeJa voi tlet,r.tl 
ayDaklu k.,dä Belgialle .... aralll •• t.l, Jo. el11a on t&rkoltet~ 
8Uo~eluto~enpltei.l1n ryhtJai.ta. BD tanne tarpeekai Hollannin uud.n 
hallituk.en taloudellista ohJe1aaa ... tta yUla&lnl t~ lau.lIUIla on del
la tlalla herättäQlt huomiota, 

Jak elu [k ir;aim in seuraavien oh;eiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ;a lisäksi .. 

J) Ei ulkolllaacdustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 

... ... ............................. . ............. ~.~.!.~Jl~.~.!Hh .......... ... . 
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Olen slitä saakka kun Ou0h7n sopimus viime heinltunlla 

al1eklrJoitt ·~tl1n, valmistanut laaJempaa raporttia tästä kUntoi

saata Qr8Pl7ksut&, eh t1mättä kui$akaan koskaan saattaa ai ". 

lopullinen tuntoon, mink& noksi olen tlhän saakka tn t1DTt , 

varainkin viime syka1U kuluesaa erinäislln hnom8U. tukaUn IlUldt!n 

raporttien! reuna •• a. Xoska Ouoh1U sopimuksen edel17ttlalt uudet 

yleiset k~ppapoli1ttlset periaatteet varmaat1 Lontoos.. ~evat 

keakustelun alaisikai, ei ehkä s1ttenkään ole 11ian m7öhäistl 

aalasta v1elä pulma. 

Olen koettannt tutus~a myös kirJallisuudes.a 

lau~nto1h1n koskien O~oh7n aopimusta. ~ettelen k~ttämästln1 

kirJal1i~u4esta - pa1tsi luonnollisesti it.e tekstl1 - seuraavat 

kirJoi tukset, 

Kaurioe KASaI., L'looord d t OUoh7 (Revue Belge N:o 15/9 
19SZ) , 

Paul HYKdS (Be18ian ulkoministeri), La oonvention interua
tionale pour l'aba1ssement de. barri~re. 
,oonomiques (Bulletin P6riodique de la So
oi't. Belge d'Etudes et d'Expena1on N:o 
86· lokakuu 1932). 

Yve. LI: TROCQJJER. La oonvention d'Ouoh7 (8&IIlassa vihossa kuin 
edellinen), 

HOlger BECH • OU0h7-Konnntionen (Nordisk TidsKritt tor 
Intemational Ret, osa 3, aiv. 212 seur.). 

Kolmeasa ensimäiaessä tutkielmassa koetetaan todistella 

ett& Ouoh1U aopimuksen kansainvälisesti tärkein periaate, nimit

täin preterenaaIkohtelu, ei ole ristIriidassa yleIsen 8Uosl~ 

muuaperiaatteen kanssa, koska OuOhln aopimus on avoinna k&1kil-

1.. ÄlleklrJolttaneella on kuitenkin se käait,I, Ja sen ovat 

monet k'.~stelunl Br,yaselissä vahv1staneet , että Ou0hln sopimua 

syn tyi entmJDlln taikka väheJllJllän kauniina eleen&. Jonka tarkol tua 

oli kUnni ttu. kansainvälinen huomio uu.Un mahdol1iaa.utailn kan

aainvälisln kauppapolitiikan alalla, Ja että alotteen ottaJat el

vät olleet tarpeekal ehtineet Valmistaa k7~D17ata eivätkä ennen

kaikk.a hnolehtia aiita että aopimusta peruateiltaan Ja .nnen

kaikkea .eure.uklll t&an oli tarpe ek.i valaiStu, r Jotap&! tai ei ol

lut 01...... mitUn takeita alnoankaan !lUUJl hallitu:.en yht7a1_ 
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.eatl. .,~akin .iinä laaJahko... Belgian ulkopolitiikkaa ko&ke

va.aa raporti.... Jonka ulkoaeiainvaliokunnan raportte~rl van aan • 

•• laert huhtikUueaa t.v. Jätti parlamentl11e (paino~ote n:o 119) 

Ja Jonka ol en aikoinaan eri kirJe.... ulkoa.iaiDainisteri~l1e 11-

hettäQJt, koetetaan kaikin tavoin .eiitt .. OUchyn 10p1mnkaen pr •• 

terens.iperiaatteen Ja entisen Slo.ltn~uaperiaatteen olevan k •• -

kenlln sopusoinnussa. 

En rupea tässä JurllUsestl pohtlmaUl tätä lqaymyatä-

se JI&k~en Jurlatien Ja spe.iallstlen tehtäviksi - enkä al0 teh

dä aeltoa lopimuk.en yklit.ylakohdl.ta. J01.ta s1110inen Haagln 
aikoinaan 

aliainnoitaJ-.me /Jo on yksit.riskohtaise.tl raportoinut. tYYd7n 

seuraavaasa muu taml1n huomau ttlks1in. tod. ten ensiksi että ylem. 

pänä mainittu Holger Beoh niinikään a.et~u var.in akeptil1lael

le kannalle OUohyn preterensslperiaatteen aovelluttamiseen n~en 

k~tän.nOllä. 

Xitä tnle. Ouchyn .opimnkaen mahdolli~ukslin saada uuala 

pros.lyytteJa on meldän ensinnäkin todettava että Belgian Ja 

Hollannin hallitusten kaikkl tähänaatllet tolveet ovat menneet 

karill.. Eivät edea Skandlnavianaa.t ole katsoneet aJan ~lle,n 

luopua suosi~lmmnuden ehdottomaata 8ovellutt&mlaeata. Ja varsln

kln Ruotal on vai t&nDU. t Jyrkästi kieltel .. en suuntaan. 

Erään au1aiaaltsenl Olloata U1.koali&1nminister1~lle aaapun .. n 

tledon .nkaan Englantl olisi prote.toinut Ouohyn sopimusta vaa

taan. Tie to Jeni mukaan a.iaJllal ta e1 01, vUlin niin. vaan on 

J:nglann1n hallitus va.taukuslaan ilmoittanut ei vohanaa OUohyn 

sopimukee.n yht.ra, koaka s. .delleen pitää ki1nn1 suosituiamuua. 

periaatt •• ata. samoin on vastannut Ranska, aikl lt.e a.l .... on 

•• rkillista. koska Raasta ltle nylqlän aovelluttaa 8Uo.ltu~ut

ta vain ehdolllae.tl. 

OU4bTn aopt.mka.n houkuttelevai~u. .1 suinkaan 11ioin 11-

aääntyllTt aUta etU. _.1. Holll.lUl1n että Belgian hallltukat Ta. 

h euen kuin OUohTn .oplaue he1cU1.Jl kesten aatui volaa_ !mo-
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mattava.ti nostivat tulleJaan, Ja että Belgia erinäisistä .,i.

tä, Joihin tässä en voi puut~a, Saksalle teki h1iliin nlhd.n 

suurempia myCnnytyksiä kuin Hollannille. 

Olen lukuisissa keakusteluissani Bry •• elis.l. vala1a~ •• -

nl OUohyn ,opi~sen 80veltamisen vaikeuksia, k.,ttäayt •• taerk

kinä sellaista tapauata että e.im. Ruot.i siihen liitt7iai. Sil

lolDhan muut Skandinavianmaat Ja SUomi kohta vaatiaivat RuotsU

ta suoaitu1mmRuden peruatuksella aamanlaista kJhtelua kuin minkä 

Ruotai on myontänyt Belgialle Ja Hollannille. JOI Ruotai täetä 

kielt~tyi8i aiheutuisi siitä t.,dellinen kaaoa pohJoiaaa1den 

ke.kinl1.i88ä kanppasuhtei8sa, mikAli muu.t maat kuin Ruot.i kiel

tärtyisivät sopiaukaeen liittymästä. Taikka Jos SUomi siihen 

liitt7i8i niin luonnolll.e.ti VenäJI, Joakaan sillä ei oliai 

auoaitu.immu.utta, tu.l1ai .eiltä heti vaatimaan aamaa kohtelua, 

Jota vaatimusta .e suurvalta-asemanaa perustuksella voiai perus

tella. 

Näihin eal.erkkeihin vyDryvästä lumipall08ta en ole ko .... 

kaan Belgian ulkomin1ateriC8sä aaanu.t tyydyttävää vastausta. Olen 

~~ .kin kysellyt mikä heidän mleleatään olisi SUomen regionaa

linen aa •• a J08 Eurooppa Jakautuiai regionaalla-prererentiaa1i

sUn 80pimus17h111in, SUomen Joka ostaa eni ten Sakeaeta, 1AT.f 

eni ten EnglUlt11n, on läheisiaaä polli tti81asa Ja kaupalli81ssa 

suhtei,8a toiselta puolen Skandinavianma1h1n mu.tta myös toi8elta 

puolen Baltianma1h1n Ja Jonka aina on otettava huomioon sWnteet 

Moskovaan. ~ähäDkään kY8ymyk.een ei kukaan 01 kOaDaan vaatan-
x) 

nut. 

Kutta ~cntää täytyy että Ouohyn eopimuksen pretereu.8i

periaate tekee eUsty.auelelta. Puhumatta 811 tä että Saksan Ja 

Itävallan taloud.llinen An8ohlu8s-ehdotus loppuJen 10puk8i perua-

x) 
Vll.r1nkälityaten vl1 ttämlaeka1 huomauiall, etten nä1 tä e8taerk-

keJä ole elittänyt .iiDA vu08aa että SUomen lUttymlnen OUohyn 
.0piDu.k •• en 01ia1 mahdoton enkl ole liioin ml1111D tavalla an
ti8ipolnut Ralll~k.tD1 ll&h4011ista kantaa. Olen käTttäQ7t niitä 
alnoa.taan vala18takaani tilannetta re&&liain tapaukain. 
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tui samoihin peri ... tte1sUn, että Ottawan kokous nUniklln ei 

rakentunut ml11ekll.n lllUullt kuin preferens.iperiaatteelle Ja et

tä samoin Stresan kokous Tiime ~skuu •• a pohti samoJa k7s7-

myk.iä valmistaen tietä yksltyiaille preferel18.i.opt.ukaille. on 

S7Ytä palauttaa mieleen, että itse •• 1 ... a Bnroopas.altin Jo on 

vitDe kuuk~sina solmittu Joukko .optmult.la. Jotka r&ten~Tat 

tälle peria.tte.lle t.i JOis.. tIDä peria.te alnakln on otet

tu huomioon. Sellaisia oTåt e.im. Belgian J. SVeitsin kanppa

.opLBu.. erä. äskettäinen Puolan J. Itävallan Tälinen .0p1m~s. 

Ranuan Ja Itl.T.llan puutavaraaoptDue~) Unkarin Ja lllU1st.ak.eni 

Bulg.rian ä8ke t tUnen ka upp.aop1.mls y.m. Belgialai a-holla1lt 11ai8en 

sopilllU.ehdotuk.en 8lttelTa81 Belglan Kamari 11. mainitaan ntaen-

omaan. että seitsemän eurooppalalst. Taltiota Jo on muodo ... 

taikk. tols.... ä8kettäisis.ä sop~.l.saan tämän peria.tteen 

hyväksynyt. 

Kinulle on äskettäin Belgian ulkoministeriös.ä nlmenomaan 

SaDottu .ttä Joskin OUohyn .op~a.n .disty •• akele.t slnän.ä 

eillt vielä Dl. nähtävis8ä, Belgl&11 hallituk.en kl8ityksen ~ 

kaan 1. T'rl t4 e.t en maroh. Ja että Belglan halli tue Lon

too... ailtoo e.i ttll. tähän suuntaan k~ll periaattei ta. 

x 

Olen mon.sti. oealt81 Ou.ohyD oealt.l IllUU." 7hteyd ..... 

raportel.sani huom~ttanut siitl. että Belgian Ja Hollannln TI-

1111ä Ti1me Tuosin. kärdyt neuvottelut kelp.la1Tat k.ikille e.i

.erkiksi J. että k~an heidän Tilillään vallinnut h&nk,ustilam. 

ne Tl1me ailtoina on .aatu T.raln huomattavaati paraneaaan. II1-

tl k7~k.1ä. Joi ... luonnollise.ti vielä tärke"pi on lt7eJm7. 

Belglan Ja Holl&nD1n Täli.t.n enti.ten Talt10111aten sopLBuaten 

uu.1a1.e.t. - k7~. Jok. Tain odottaa opportunnist. hetkeä 

xl 
'lain .0p1.mlk.en Johdo.ta 

ko.loT&lt1a OTat ilmoittaneet 
tO.1n ainakin ~o.i. Ruotai:a~ek_ 
eril.TID periaatteelli.en kaatan ... 
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6. 

tullak.een Jälleen amutt1sekai.... e.D. tlllä kertaa rv.pe.. tla .. 

la"Ja.min .elo.t.Baan Yaan koetan analJaoi4.. Belgian Ja Hollan

nin yU1l1.. helailtuun BO p:11& .olmittua uutta kaa.pp ... opt.:l." 

Joka plakkoin tulee ... I~iai.aa parlaaentel... k&aiteltäYIt.l. 

Sekä Belgian Ja Hollannin Yllhten .uhk14en 71.el18l kuten 

Irikoia •• ti otaat .... ian kannalta t .... aopt.n. anaaitaee erikoi.

ta huoaio temae. 

Soplmuk.en eaitte17 •• ä Belgian Xamarl11e 8&I1Ota&l1 .tt& 

~o4en 1931 alu... neuyottlluJln alka.aaa vanhan Y. 1861 .olai

tun kauppaaop~keen uua1ai •• ata tehtiin puol.lta Ja t laelta 

Joukko ehdotukaia, kunn.. kuitenkin lopuksi havaittiin käytlD

nö11i.1maIk.i koettaa .. ik&&l1 .. a4& .op~s tähäna.tiaia kauppapo

liittisia periaatteita .ilmällä pitlea. Tlhän .op~s.en tQli 

111 tt71 Joukko tullialennakeia molelllllln puolin. 

Kun sitt.n h.inlkuuasa 1932 Hollannin. Belgian Ja ~ 

xambnrgin halli~stln .4ustaJat OUoh7a8& all.kirJoittlyat ~.

tun aopimuk.en - on kuya .. vaa täRla aop~s.n ~nt7hiatoria1l1 

J.. aen ltkinäis77d.lle .ttä •• katkaiai .iIh.na.ti.et belgia

la1a-hollant11ai •• t kauPl,aaopiJllusneuvott.lut, se1~... Joka vahvi.

taI. miDU& usko •• an1 .ttl ky,,,my.tä oli v~.ia vähän valmiatel

~. käYi välttämättömäkai alottaa .op~sn.uvottelut uUdelt .. 

pOhJalt ... Pllt.ttiin luopua tar1ttili1tteiatl, JOita siIhen aaak

ta oli aJateltu, Jc solaia aop1ans Ilman 8.11alala J&ttltn 

mi tenkln mahdollll1Uua auki 1Il10hUlllin mdeUlln 17hvä tarUti

neuyottllu1h1n. Ouoh7n aoplllukaen toln.n p.riaate, Joka mll.rU 

tullien a.teettalaea al.nlmi •• n 10 %:ll~ vQOalttain vlldea YUO

d.n kulu...... teki luoanollia •• tl tällaiaen toimenpiteen YIlt

tlimättlSaIk.i. 

Uuai 8opt.na on tosin raklnnettu täy4elllaell . Ja eb. 

40tto ... lll ~oaitu~u.,erl~tt.ell. noudattaen tull1t7~ks1in 

nähdln .... &ia111toa ta10udelllaea komitean hTYlk87mää to~ ... . 

Joka Jo I.Untn Belgian J.. Snlts1n Yällae.aä kaa,ppa.op1lll1k .. ... 
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sa. MUtta kun Sveitsin soplmuk.essa suosituimmnuaperlaatetta on 

WtAydennettyW wpar la d'rogatlon au traltement de la natlon la 

plus ~avorls'e pour le oa8 d'aooord8 oolleotl~. ouverts 1 ,~. 

les pa7sw, aikäli nlmät so iaukset ovat .olmitut Kansainliiton 

suo~assa. belglalais-holl tllalnen sopimus ulottaa tämän poikkeuk

sen sellalsiinkln kollektlivl Iin sopimuksiin, ~olta ei ole .0L

mittu Kansainliiton 8Uo~a.sa. kuitenkin ehdolla että ne ovat 

Kan.alnllltossa reklsterOltävät. Lienee syytä tähän lainata koko 

kyseessä oleva artikla (1, mom.5,2): 

-11 est entendu, en outre, que la 

la plus tavori.'e ne pourra itrt lnvoqu'e 

tie. Contraotants. pour obtenlr de. drolts 

veaux qul .eraient aooord.. 1 l'avenlr par 

ol~.e de la natlon 

par 18. H~tes Par

ou prlviUges noa.

l'une d'elles dans 

des oonventlons oolleotlves auxquelles l'autre ne partioipe pas, 

81 lesditea oonventions soat enreglatr'e. 1 la Sool't' des Ba

tlons et ouvertes 1 l'adh'slon des Etata. Toutttols, ls b'n'

tloe des drolts ou privl1~gea envlsag'. pourra etre rsvendiqu' 

par la Partls lnt'ress'e. sl lesdits droits ou privl1~ge. aont 

.tipul'. 'gal .. ent dans des oonventlons autres qUI lls oonven

tlons oolltotlves r'pondant AUX oonditlons ol-deaaua ou enoore 

si la Partlt qul en 'ol .. s la Jouls8&noe eat dispoa'e 1 

aooorder la r'olproolt. de traltementa • 

OUohyn tapaisten sop~sten mahdolllatuttaml.ta edlstäl 

o8altaan mylS' artikla II. SUnä luetell.an tählnast1si.aa sopi

muksia.. tavalliset pOlkkeukset ~osltulmmuudeata tuonti- ~a vienti

kleltoihln nähden. mutta niiden kantavuutta toiteen sopiauspuoleen nlb. 

den vähentävät erinäiset erikolsmäär"kset. 

Vielä &nsaltsee baomlotamme artikla tII, Joka koskee Os

loa Ja Joka kuuluu: 

aLea H~tea Partl8. Contraotante. a'sngagsnt 1 ne paa 

proo6der l l'~sntatlon de leura drolts de douans ou l 

l'.tabll •• sment de nouveaux drolts de douans, nl 1 prendre 

d'autres dl.po.ltlon. ~.oeptib18. d'atteoter leurs 'ohangea 

r'olproqu... notamaent dana 1. doaalne des tormallt •• douanl're. 

ou ds. .ar~u8. de quallt.. aans .'itrs donn' r'olpro~ement 
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oo~loatlon de. proJet. 

tl~.. au molna l~ Jour. 

ou de. d'ol.lona qUi 

aTant 1a date pr'vue 

1 aont r.la

pour 1a &1.e 

en vlgneur de. m •• ure. envlaag'... Sl 1a oommunloatlon n' •• t 

p&a tal te plus de 20 Joura avant 1a ml" en vlgueur, .11e 

dol t 8tre tranam1.e tU'graphlquement. La ParUe qul proJ.tte 

la meSlre dont 11 a'aglt pourra exlger que 8& oOIll1ll1n!oatlon 

alt un oaraot.re oonfldentlel. 

31 1a Partte qul reQol t 1a oommunloatlon "18'e a 
lta11n'a 1 eatime que la me~e proJet'e e.t de nature a 
lui porter pr'~dl0', el1e aura la faoult.. au o~. de • 

10 Joura ~lTant.. de propoaer. 1e oa8 'oh'ant. 10a modifl

oat1ona qu'olle Jugeralt utl1ea pour 1a aau"egarde de ao. 

lntfr8ta. 

Sl. 

alna! 

ap~a un examen attentlf des 

faltea, 1a Partle en oause ne 

proposlt1on. qul 1ul 

peut 1e. agr'er. sont 

elle aura le drolt. .ana autrea tOrlnaliU •• de me t tre en "1-
ap~ a 1e Jour de gueur 1a meaure 

1a oommunloatlon 

1e Jour ma.e. 

qu'e110 proJotte, un mols 

"la'e a l'a11n'a 1. Ell. 

en avlaer t'l'graphlquement 1 tautre 

toutefols, 

Partle • 

Sl, pour de. motlfa oxoept10nne1a, une mesure 

Itre a1.e 1mm'diatement en "lgueur. 1a Partio qul l'a 

or.t.. en a"leera l'autre Partle t'l~phlquement. 1e 

..... eel1e-ol aura, nfanmOiD., 11. faou1 U. au oour. 

devalt 

d'
Jour 

d.. 10 

Jour. ~lTant., d. propo •• r 'ventue11em.nt 

qu'e11e Jugeralt utl1ea pour 1a aauTegarde 

le. aOdlfloatlon. 

de .e. lnt'r'ta. 

Ap~. un exam.n attentlf de. propoaltlona qul lul aont alnal 

~alt •• , 1a Partle en o&u.e fera oonna!tre 8& d'olslon au 

p1u. tar4 un mola apri •• 

Sl, a 1 t .xplr&t1on du 4.,lai d'un mola, privu tant a 
l t al1n6& a qu ta l' &lln'a " auoun &rr&n8Ulen t n' e. t ln terTeDll. 

1a Part1e qul ... orol t 1bfe aura 1e. .drol t d. duono.r 1. 

prbent arr8t. ao,ennant un prfaTla d. d.ux 1D01a: 
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Jo. kohta Be181an Ja Hollaml1n halli tuaten hJ'Ta h.hw 

nllDhJvln täaaä sop~kseaaa knin mui.sakin kyaymyksis.a on 

.aannt 11ahutta.ia muotoJa, on knlteDkln tolselta puolen todet

tava että regionaalls-pre~erentiaallaten .0p1mnsperiaatteiden .0-

velluttuinen Jo näiden kahden naapurimaan väl1111 tuottaLal han

kaluuksia, Joiden luku Ja SUUNUS luoJ1J1olliseati kaavaisi knt& 

laaJemmin niitä aovitetaan. TImAn valaial.la.kal kiinnitin hu0-

miota vielä seuraavaan. 

Belgian Ja Hollannin välinen kauppavaihto on Jotlnkln 

ta.apainoa.a. Tlmä luoJ1J1011ial,ti helpottaa nälden malden villa

tl läh.ntelyä kauppapolitiikan alalla Ja helpottaa sen pre~e

r8nsa! JärJ 8shlmln voimaanpanoa niiden malden vl1111a, Joihin 

Ouohyn .op~, Ja tekeillä oleva kauppa.opimus avaa.at tien. 

lt\Ul Belgia •• 1830 i tsenlis~l Irtautuen Hollannista, 

s11hena.ti,en yhtenäl.en taloudellisen tlrrltorln brutaa1i kah

tiaJako aikaansai luonnolliseati aluksi huomattavan häDmlngin 

niiden talouselämäs.ä. SlnJälkeen molemmat maat ovat kulkeneet 

taloudellisl.ti siinä määrin omia teitllD, ettl tilli hetkllll 

voi 8&noa Hollannin pläasiallislati oll.an maanvilJelysmaan, Bel

gian .ensiJaan te olli suuamaan. Joa,ain määrin molemplln maiden 

talouaellllDl toistaan t~dentU. aika ehkä 011s1 omiaan helpot

tamaan lähentelyl, olkoon että PohJois-Belgian flaam11&1nln maan

vilJely .. äe,tB ainakin aluksi suuresti klrsl.i tulliunioniata 

tai kaiken tullisuoJan poistamise,ta. 

Holl&J1J1in tuonti Belgiasta muodostaa ainoastaan 11. OI&D 

HOllannin koko tuonnista. On todennlkBlstä että tulliraJan vl

henemlnen maiden välillä antaiai Belgialle mahdollisuuksla 11aä

tl teolllsuu.tavaraln8& vientll sekä Hollantlin että .en siIrto

maihin. 

Hollannin Ja B.lglan kauppa muodostaa yhteensä 6,8 ~ 

maaUaan koko kaupasta. II1nkl lu.un merkl tYI. katsoen kys .... a 

ol,vlen malden pienuute.n. kl1 paraiten ilml kun muls~e et-

U. Saklan osuu. lD&ailmankaupasaa e1 ole kuin 9,l~. Ranakan 6 ". 
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10. 

Kanadan 3.'~. Japanin 3~. Italian a.' ~ J.n.e. Jo. Skandl

na.lan kolae maata yhtJi8i OUohyn sop~uk .. en. muodostaisi.a' 

Dmot viisi maata yhteenal 8,6 ~ .aailaankaupasta mikA. .ar.ln

kin katsoen näiden maiden taloutlllise.tl, poliittislstl Ja 
sivistyksellisesti korkeaan taaoon, oll.i huomatta.. teklJä .... 

ilman taloudessa. O.lon vallat. SUomi nUhln luettuna. muodo ... 

tavat sIIs yhteenlä n. 9 ~ koko maailmankaupasta. 

Taloudellinen lähl.tyminen Belgian Ja Hollannin välillä 

helpottaisi luonnollisesti my~sk1n kaikkia kulkuneuvoJa 11 ai

noaltaan näiden maiden välillä .aan samalla näiden maiden Ja 

Euroopan u.dden muiden _iden keakln (kanavat. rautetiet y.m.) 

Toisilta puolen on olemassa Belgian Ja Hollannin kaup

paelämän Ja k~ppalainsäädäDn~n välillä huomattavia eroavaisuuk-

sia. 

Ensiksikin ovat Belgian tullit kiinteät. Jotavastoin Hol

lannin tullit ovat lasketut ad valorlm. 

Belgla.sa sekä hiili että vilJa. kauraa lukuunottamatta, 

ovat tulll.apaat. Jotavastoin Hollann1eaa on voimalaa molempiin 

nähden 10 ~ tulli ad valorem • 

Hollannilla aksilliJärJeatelmä on palJoa laaJlmpi kuin 

Belgia.sa: Hollannissa aksils1t muodostavat kolmannen oean .a1-

tion tulolsta, Belgiassa aitävaltoin alnoastaan 10 ~ J.n.e. 

en lupa kylyl eikö näissä olosuhteiaaa Ja kaikkeen y1-

llaanottuun .Utaten vaare. ole tarJolla. että Slositull111lUuaperi

.. tt ••• ta luopuainen vels1 meidlt vielä suurempaan ka~papolilt

tis.en kaaokseen kuin on s. Joka nykyiän maailmas.a vallit •••• 

su'oBitu1amuuden siJtJ.le näet ei ole to1eta1aekal pantavana m1-
6 

tlln koettua vaan ainoastaan .ellaisi. periaatteita JOita Gan6-

Vlssl Ja muualla teore.tti ••• ti on suunniteltu mutta ei vielä 

kITtlDDGs.ä koettu. Jo. Lontoon kokous tässä .uht..... .oi &1-

kaanll&l4a I.IV7yttä. .i kokous ole ollYa turhaan ty~ske!Ul.U7t. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o / I I i - 317 Pariisissa heinäkuun 5 p:nä 1933. 

{j{) IhtJ (2 3~ 
J7~ ' 3~ 

UlkoaslalnministeriOlle. 
5 (D r 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän ohella kunnioittaen Ulkoasiain-

ministeriölle ra orttini Belgia :0 5. Joka slsäl-

tää: 

KasPpaSUhteemme Belgiaan. 

, 
I I 

J I :.\. Cl. 
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Salainen . 
..... B .. .R ... y ... S ... S .. .E .. I. .. I ..... SSA OLEVA IAIIITYSTö. 

RAPORTTI n:o ~ • 

.. J?.,,;rUsi ssa ..... ~ .. p:nä h~ ip..~ .... kuuta 19 ... ~ii~ 

Käväsin Juhannuksen alla m~utamaksi päiväksi Belgiassa 

vakuuttautuakseni siitä ettei mitään uusia toimenpiteitä ole 

pelättävissä vientl1mme nähden Belgiaan. 

Vaikutelmani keskusteluistani oli se, että vapaakaupal

liset aatteet yhä edelleen Belgian Johtavissa piireissä ovat 

voitolla, Jos kohta Belgian halli tuksen on ollut pakko eräillä 

alollla, varalnkln maa- Ja karjataloustuotteiden sWnteen, puolue-

taa omia markkinoitaan vahvo naa~reita&n vastaan. Täti ml-

nulle erikoisesti alleviivattiin ulkoministeriön kauppaosastolla. 

Samoin minulle kerrottiin että kun 011 kysymys sen asetuksen 

sovelluttamisesta Joka myöntää hallitukselle oikeuden kontingen

toida karJatalouteen kuuluvia tuontitavaroita, ulkoministeri Hy

maos allekirJoitti asetuksen sillä nimenomaisella edellytyksellä 

että se ei saa koskea Juustoa. Näinollen on Juustomme vienti 

Belgiaan edelleen taattu. 

Juuatoon nähden on toain pantu voimaan pieni taxe de 

transm1ssion, mutta ensinnäkin tämä melcsu ei ole sUlU"empi kuin 

noin 50 otm. kilolta Ja toiseksi se kohdistuu kaikkeen Juus

toon. myÖS kotimaiseen. ollen siis .puhtaasti fiskaallsta laatua. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ........ . 

3) Ei ulkomaaedusluksen liedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta 1: 

........................................................... ~.~.!.~.~.~~.~.~ ... ....... ............................................................... . 

60- 3t 
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Ol~e koettaneet viime kuukausina tuoda Belgiaan ~o

malaisla kinkkUJa Ja olisI niillä varmaati huomattava menekki. 

Tämän tuonnin Ja tkuval~us on tällä hetkellä vaaranalainen, 

koska siihen kohdistuu koåti~nttiJärJeatelma. mutta toiveita 

on että .. &mme sopivan asIamiehen kautta tämänkin kysymykaen 

JärJestymWln. Tähän saakka 61 ole tIlotukaan muuta ku.in pari

senaataa kinkkua koetteeksi. Joten kysymys on aivan vähäpätf5i

nen aniden täfdellistä vapantta nauttivien vientitavaroittemme 

rinnalla. 

Kananmunien tuonnin kontingentoimiseata on puhuttu, mut

ta mitään ei ole toistaiseksi päätetty • 

x 

Koska oli liikkunut hUhuJa siitä että sanomalehtIpape

ria ruvettaisIIn ahdistamaan Belgiassa Ja ko ska mini ateri Pro

oop' oli pyytönyt minua asiaa valvomaan. puhuin myöskin siitä 

Brysselissä käJdessäni sekä ulkoministeriössä että a sianoma isten 

agenttien kanssa. 3ain täJden vakuuden siitä. ettei sellaista 
V' "",'J:~ (J. 

tOimenpidettä ole aJateltu, ~ &~t~ Belgian oma paperiteol-

lisuus toimii hyvin vaikeissa olosuhteissa, tosiasia Jota ei 

k~ kieltäminen, Jos kohta on lupa kysyä missä määrin paperi

teollisuus Belgiassa on luonnollinen teollisuUdenhaara. 

Ministeri Prooop' kertoi Lontoossa udelleanaa asiaa myös 

Belgian ulkoasiainministeriltä itseltään sekä ulkoasiainministe

riön pläaihteeriltä, Ja olivat molammat puhuneet ylllkerrottuun 

henke n. 

x x 
x 

K~dessäni ulkoaaiainministeriön traktaattI0 ston JohtaJan 

lu.ona toukokuun pu.olivälissä. tämä lauau toivomultaenaan, mistä 

myöskin kohta Herra UltoaaialD11linlsterllle ilmoitin, että ~om1 

oa&llistuisi Oalo-valtloitten kokoukaeen ~olma.sa toukokuun 
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lopulla. minkä kokouksen tarkoituksena oli valmistella Lon oon 

kokouksessa eeille tulevia kysymyks1ä. 

Käydessäni hänen luonaan uudelleen kesäkuun 20 p:nä 

hän valitti ettemme olleet Tukholmaan saapuneet. SanOin tie

täväni vain, että hallitukseni katsoi parlamentin ratifioinnin 

yhtymisellemme välttämätt~mätsi. mutta lisäsin kuulleeni että 
I 

vaikeuksia olisi eräiden Oslo-valtioitten taholta tehty yhty-

miaeemme nähden protOkollaan. Tähän herra SUetens vastaai 

Tanskan todella tehneen alussa vaikeuksia, mutta kysymyksen 

nyttemmin olevan aivan selvän. Kuitenkin SUetens lisäsi seu

raavan mielestäni kiintoisan huomau~sen: ·On totta my~s. 

että vaetaukse8samme koakien Suomen mahdollista osanottoa huo-

mautimme täältä että Jos kohta Oslon sopimus on avoinna kai

kille valloille, näiden mahdollinen yhtyminen siihen ei 8&i8i 

eo ipso merkitä sitä että niiden edustaJat halutaan osallis

twma&n varsinaisten Oslo-valtioitten kokOukSiin. Niinpä esim. 

olisi meille mahdotonta suostua siihen että Jos VenäJä yhtyi

.i, sen edustaJat saisivat ottaa osaa näihin kokouksiin. Olem

me senvuoksi vastauksessamme - SUomen yhtyminenhän oli pres8dens_ 

sitapsus - alleviivanneet tätä periaatetta sam.lla kuitenkin li

säten. että mitä SUomeen tulee se on tervetullut kokouksl1mme. 

Ja että me otamme sen edustaJat vastaan A deu.x mains" • 

Olen katsonut olevan syytä tästä mainita. 

Edelleen herra SUete~8 kertoi Oslo-valtioitten kokoontu

van ensi kerran Brysseliin Lontoon kokouksen Jälkeen. Hän toi

voi allekirJoittaneen saapuvan 8illoin Brysseliin siellä akkre

ditoidun lähettilään ominaiSUudessa. 
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Salainen. 
B ... r ... y. ... S ... fL..e ... ~ .. 1 ......... SSA OLEVA IAllETYSTO. 

RAPORTTI n:o 6 " 

Hryssel1 ssa .21 .. p:nä . a~ .. kuuta 19 .~.~ .. ~ 

Asia: ...... ~~.t !~.:r; ....... ~~lgias.~ ... " . 

Tulin äs että in Br sse liin, os aksi koska muutenkin taval-

lisesti vietä n syyskuussa pari viikkoa t ä ä llä , osaksi myö s kos

ka minulla oli e pävarma tunne s i itä , että De lgiass8 suoj elupo-

li tiikka voittaa alal:l.. T ssä suhteessa , sen pahempi, en tt -

n t k ' än . J os kohta Bel g iassa t oista iseksi ainoa staan 35 t uonti-

tava raa on on t ing en t oituna , mikä on inima l ista Ranskan 1 . 800 

ln tingentoidun artik1an ri nna lla , on kuitenkin pelä ttä vis s ä , e ttä 

elgian ~all i tus yhä enemmän on pakoitettu kallistamaan korvansa 

niiden pi i rien oleen , jot ka vaa tiva t suojelua koti a~n sekä 

mO l:l.nv il j elykselle e tt ·· t eo l li s uudelle . 

Ven ' l ä i se puu t v r en alkaessa pa ri olme vuotta si tten 

hä iritä Belgian a r kkinoi t a nousi ensimui nen Yaatimus toi enpi-

teisiin ryh t~iseksi, l ko a laista puu tavara a va staa n . Sa i mme 

sen silloin estety si mutta v iime vuoden elokuus sa Oli , kuten 

muiste ttaneen . jo olemassa t äällä t ä ydelline n ehdotus kai kenlai -

s en puuta va r kontingentoimi seksi . Ul koa j a ko toa tulleen pai-

nostu ks en vuoksi edelline n hallitus s Y'syllä , juuri ennen tia tu-

mistaan , päättik in, ettei itään uus ia konti e n t t eja enää pan-

taisi . 'l 'ähiin raukes ivat silloiset yri t ykset sa da puutava r an 

}ak lu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ........ . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa J: 

Tava llinen. 

58- 31 
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t uont raj oi t e t uksi , mutta Belgi a n puut ava ran tuotta jat eivät 

ole ol l eet lai s ko ina . He ova t nyt saaneet uuden argum entin 

vaa t i u sil leen s en . au tta , e t t ä venä l ä i s t ä puut va r a on ke-

vääs t ä l Uh t ie n odot tama t ta alkanut uude l leen t ulvia t~än an 

mar kki noil l e , t e den , kut e n j o e r 'lissä r a port iss an i olen mai-

ni nnut , huoma ttavaa hall a I eil leki n uhu a t t aka n J el en omas-

ta puut v r t eol l i s uudes t a , j o nyt kaks inver roin Va t ii suo-

je l utoi en pi te itä . Tämän l i säks i t u l ee , että mi nkä va s t a n~t 

ol en s~ nut t i et ää Bel g i an n kyinen päämi nister i i t s e on 

ki in .ostunut p ut va r a sta ollen er ään huoma t tavan puu t var - a s so-

ciation PQhee njoh ta j a : 

~aapuessani Br sseliin puutav ra- ala näytt i Vielä t ä sin 

r auh l l i s el t a , mut t a kuultuan i va paaherra \ r aden ':autta , että 

engl an t ila i nen puu t evara leht i 9/9 0 i sis " l t ä n t pie e n uu t i en , 

jon a muka ' n euv otteluja o11s i kä t Be l gian ball i t u sen jtt. 

puu t a v r apii r i en kes en , käänn i n heti ul komi ni ster i U !'auppaoslis -

t on puo l een , jos sa ~ inulle ~eit te lemlit tä m önne t ti i n suoje l ut o i 

en . i t e itii har ki tta va , Ei len istui n sa alla os as t olla parisa 

t un t ia neuvot t e l e a s sa a Sia s t a , ja olen ollut kos e t uksi ss tt. , 0 -

oi en s i asta kiinnostune ide hen llriiden kanssa . Mer killis t .. kyl -

l ä t äk"F ise t v i r kavel jeni ja puu var a pl1r i t leen" e i vi:i. t us-

koneet hQbuun Va 1 u11vat seessä vai ol eva uuden " r i t k-
sen puu t vnr a t ottaji en puolelt a , ku t en niin monasti e :nen . 

Sen ahe pi on siass a it e nk i n t ällä. k ~rtae ~erää . 

Osaks i .:a i eti Engl an in mar kk i nes. 1n vai e t umisen vuoksi 

ven" l ' i stu puut v r a on a lkanut vii e 

en emm~ n Belgian a r kki no ille . x ) Vuode n 

x) 

uu aus i na a eu tua hä 

a l ussa l uul tiin , et t sa-

T" än il i öön on k l l ä myös osaltaan va ikuttanut s e ~bnor
mi tilanne e ttä uudan s uuri pia 'ttaä l ä isiä agenttifi oj a l uon
no tt oman suur 111a 1 uot oi lla avus t aa erästä gentilä istä ostajaa 
j oka ostaa ven ' l äi a!. ä t uk eja j a its e ne s ahaa . On su r keata 
t odeta et t ä s l:1ma f i rma samaa ei kam edu s t aa er ä itä suur i 
Suoma l aisia vie n t ll11kkei tä. . 
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hattua tavaraa ei Venä j ält~ tulisi Belgiaan tän' vuonna enem-

mä n kuin noin 45.000 stds. Tä hä n pä i vä än en nessä on kuiten-

, kin luottamuksellise n antwer enil ' isen tiedon muka isesti sitä 

tullu t j o 89.000 stds. Mitä ta s tulee .aivos pöl kkyihin panen 

oheen liitteen , josta kä y i l mi, iten t uont i Venär 1 t ä 

faa lise tl on nousemassa. T~i. st ä taulukosta i l me nee, että Suomen 
~ 

osu us Belgian ai vos puldm t uonnl sta oli 

vuonna 

" 
" 

1930 
1931 
1932 

44,33 ,. , 
48,40 1" , 
45,45 /II, 

sen lask iessa t ämä n vuode n ensi uollskona 32,35 ~:iin. Venä-

j ' n tuonti osuus taas oli 

vuonna 

" 
" 

1930 
1931 
1932 

16,50 jO 

,,6, 5'1 I~ 

ja t ämän vuoden ensi puoliskona kokona ista 41,~0 /II' 

Tämä ve ä l Uisen puutava r an tuonnin luonnoton nousu on 

tiet sti her .. tt · n t Belg ian puu tav r a n tuotta jissa suurta huo-

lestu lsta, jon a vuoksi Br ysseliss ä t o i miva "LIGUE POUR k 

DEFENSE DE ~ LJN D 'OEUVRE ELGE ET DE L.ö. PRODUC TIO I BE LGE" 

kirjelmä llään v i i me kuun ~9 p:1tä pä äministeri lle esiintoi va-

1 i t uksensG ja pyyai ni eno a a n, että venä l ä isen puutava r a n tuon-

tie rajoitetta isi in. Siihe n pä ä inist e ri va sta si lyh ellä k ir j& -

mäll ' tämän kuun 1 p :ltä , jossa h ' n sanoo m. m., ett ä k s ymys, 

va r sinki n koskien ven l ä isen puut ava ran tuloa sahan alihintoi-

hin, r' a ikaa on tutk i muksen alaisena ( olemmat nämä kirjeet 

ovat painetu t ~t er penissä il estyvän "L'ECHO DE 

sen l ehden n:ossa 36 t . k . 3 p:1tä). 

Täkä l ä i noo Ulkomi n isteri ö , joka l u onnollise s ti, 

OIS" nimi-

atsoen Be1-

g i en vi oonin Sl ureen erkitykseen a a n t a louselämälle, t e kee 

kaikkensa estä äkseen kontingen ttien voimaan pan oa, on nytkin 

meiaeen s a a kka vastust nut puutav ran tuonnin r a jOittamista , mut

ta on, katsoen puutava rapitä jiasä vallitsevaan k ie1tämättömän 
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suureen pulaan , pU" ttänyt hallitu se lle ehdottaa , että vain 

kaivospölkyt t oi stai seksi kontingentoitai siin, jOlloin l äh t ökoh-

daksi otettai s i i n edellisten vuosien erään luotettavan llh-

teen mu a n neljän v iime!.. sen vuoden keSkiarvo , josta mah-

dollisos ti vä he nnettäi s i1n k enisen prosenttia . Pääkonsulinvi-

r sto e ~twerpen i ss ä on sa nut tietä ' er i tt ' in l uote ttavasta 

l ähteestä , et ti:l. t äm' n ehdotuks en muka n me1 dän osuute ensi 

vuode s i tulisi olema n ... 75.000 3 m , joka j o t nkin t .. r kalleen 

v~ sta isi viimevuotist tuontia e ja. l uulte.v sti ylitt äis i sitä 

mä' r "li , i hi n t ä nä vuonna nU~le pääsevän . Luonnollista on , et-

t ä jos tLl l a i en l asku er usta otetae n hj s i, ven ul ä isten y~ i-

voSpill j' yjen t uonti rajo t t uisi ~ljoa pie nempi:l.Un mät:.r ä· 
m. . ulkoministerin 

Olen eskus tel ui s sani v i ai sten / kanssa , joita p' ivi t-

t " in j t kan, tuonut esille ka lkki ne or g en ti t, jo i ta olen 

Ra s ssr i n k" t t 11 t ja joita i nun t :' ssU on turha uusi . 
Olen l uonnollises ti ti s i viit a nu t Siihen , et t OO j os veniil oo i -

nen puu t o.var, hL: iri tsee mer ' i noite. , t oimen-::- iteet olisi .• sin-

omaan ko' dist ttava siihen , vnrsin i n kun ~el gia j a Ve " j b..n 

vä.l il l ä ei ole 0 e 'lassa ::auppasopL usta , , i ki.i. s 11s .. a dollis -

tu t ta si es 1m . t ul lin koroi tt isen {enLj Lin osal ta . Olon myös-

i v i1 t ann t siihen epUl ogill isuuteen , jo 80 pii lee si in" , e ttä 

t ois 1180 -ädellil. koetetaa n ho ku t ella ven' l ä i en .:auppa Hampuris-

ta t ä nne j a t oi sella k:' dellä r hd t iiän toi enpi teis 11n sen epä-

ko dan poist 1 i ae si, joka aiheutuu kuhe rtelemisesta ,~oskovan kans-

s a o Tiedä.n , ett ä hall i tu. se l l e on ehdotettu puute.var lt holta vain 

Venä j ään kohdistuvia toimenpiteitä, mutta että hallitus ei suostu 

diskriminoimaan venä l ä isiä . Tässä piilee selvästi pelko suut uttaa 

oskovaa , j onka ka svava pol ii ttinen er ki tys Eur oo passa itte-

lee . Toimen i t eet venä l ä istä puut var aa vastaan ol i siva t 

nollisemmat ott en huomioon, että Bel gian vienti Venä j ä lle on 

paljoa p ienempi kuin päinvastoin. Olen edelleen huo uttanut , mi-
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ten ko tingentoimi nen her ättä is1 suurta p aheksun t a Suomessa 

jonka puu tavaranv1ent1 elg1aan vuos1sadan kuluessa on ollut 

s äänn' 111nen ja p synyt normaa11sessa miF ' sä , 

ta h"i r1tse ' ttä . 

'ot i markk1n01 -

Olen yö B n k1inni ttä n t huom10ta 51 i he n, ett " 'll.Il SUUD-

ni tellut t oL enpi teet jos ne nnaan voi n aiken todennäk 1-

s ' den 

pii ri t ehk 

tulevat os oi ttautu a n t ulol:se tto 1:<:si , puutavara

jo puole n vuode n kuluttua vr tiva t uusia to i men i -

tei t · , ku t e . 0 Ra s kassc , jonka lis ilks i t ääll i 1n olen 

i innit t än t huom10ta siihen va1 'ka si luon ol l i se s ti viel ä 

ei uskota t oi~en)ide ul~o is t puu t vara a s -

ta n ajan pi t L.i~n "0 .di stuu r.l ÖS 1n ot1 i seo n t uoten teon ja 

puut v~ raan ja se n syn t ilä lee ~ . 

E1 ole v1elä edes v rmaa I tulee 0 ulk o 1 istel' iön e do tus 

h " ks ty s1 halli t ili s essa . On ol emassa seki n dOlli suus, ett " 

hal litus alua oh ta 1te mLll e e ev1 " t o i enp1te1 . T" n 

vuoi:s 1 olen h ' l r ttän t ös "1n r otsals1sia ja viro l 1s1a, joi -

ta iinnost a sahat v ra ni: ill'i m r .k1noilla . 

Onneksi eillä on vielä jonkun verran armona i ka a t01 1a , 

oska Bel gian halli t sen on ko ensiksi p' yt iUi elgr E' d1n , 

Prfl g1n, er11n1n ja H~ g1n h 111t silta lupa 11e. 1s1 ln to 1-

menpiteisiin , Belg1an sopi uksissa nä iden , aiden 'an ssn kun on 

s li ' detty , e tte i kontingent t ej" a nna v01maan ilman ns ano aisten 

hallituste &l Ostumusta . 1 a i ni tui s t a a lste v in Saksa ehkä te -

kee v i eu.rsia si t ii suuremmalla syyllä , kun Belgial la par'a1 kaa 

on Saksan . anssa uitak1n sa ntapaisia neu votteluita ä ynni ssä , 

varsink1n oå< ie l' hiil1ä . Ulkom1nister1 ti ssä nli tiin kui tenkin 01-

t avan s1 i n~k1n suhteessa tolvori aita . 

J än t änne vielli uuta s1 pi i vä si ja teen kai k.enl pe-

lastaaksen1 i tä pela stett v1ssa on. 

T t lin1 v 1 :eu tt a luonnollise ti se seik a, ett ä eidän 
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ostom e täältä ova t pa ljoa p ienemmät kuin pä i nvastoin . Sen li

s äksi Belgian hallitus näkyy olevan pahoillaan Suomen puolustus-

minis teri ön pii' t ö sastä olla ostamatt er äi t ä armei j alla t rvit-

t via arti loja muu lta kui n Englannista ja erika s t . Kuten 

jo t 'm" päi väi s es sä sa l a s äh e ess fln i No 123 maini tS i n , i nulle jä-

te t tiin " stä si st 

ulko inisteriölle eri 

promemoria , jon a samanaikaises ti l ähetän 

irjeenä . TäUl l' ka tsotaa n, e t tä moinen 

piiät ös on "nupan vepauden rE· joitt mist , kun vapaa t a ilpallua 

t ti. ten vni ' e tet an . Kuten jo s "h.;:eesslini hUOI tlutdn, olisi erin

o isen hyvä , jos voi sin Rel ia n hallitukselle tilss i< suhteessa 

an t aa r uh it t ' via se l it kai ä . 

Olen 1 onn ollise s ti m ÖS 1 huom ut t~ .ut siitä , että el-

gian j a UO €l'l vtil i s en ~aupallisen t sap i oon p ute s u olta 

o lta riippuu siitä , e t t ä Suomen vie ntiteo l li s uus toi ii pal-

jo t ho in t , varC' s n pro . , ndoi i e1-:si i . one t konti -

nent in ant, e ä voinu t olla v· ovei s e ti viittaamatta siihen , 

,i teo v"h'; 1 " LEO L VILLE "n" h ntiä Suo essa 011 val . 1steltu. 

T'i ä ul.o i .i s tori öss " yönnet t <i oikea "si , utta uo , utettiin , 

ettei cr :. ska j- ro a CtÅndL .. kene ihinkikt:.n , jo s e tul~ " tee on 

peri a tteelli se s ti p'~r.te tt ostaa erä itä r ei tä t ov r oi ta 

Vt1a n ti.t istä aista . 

x x 

x 

uita vientit varoit e ei ai nakaan tälli:i 

uh evan va r a e .'yös voist olen t iilillä puhunut, 

s iinä suhteessa 

he i n toisessa 

jotain voi van i saada a Sii t ä 

e t ellä n y 

ja t oivon 

pum:u(' myö-

hte des sä . 

x x 

x 
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2.9. Kun yl l uol eva oli kirjoitet tu kävin 

m anviljel s- että 'au_p ini8terien puheilla . Edellinen lup s1 

tt forl;1ellement" että Suo een n" hde n onti gentt1 , jos s ella 1 en 

p nna n , tulee vain t eor ee t tiso 81 huom utt .en että tOimenp1de 

todellisuudessa kohdistuu van l uiseen puutr vnraan . J~l 1m' i nen , 

onk ~ anssa eskustelu uuten 1n 011 kii to sa , l u s1 olla 

"a s1anajajan1 hal11tu s en istunnossa . tt Tn s_tä huolim tta olen 

edell een ol i ssani , sillti ont gen tti 100 - pr osentt1senakin, 

h ' iri tsee ~:a upan vapaut t a . itäpa1tsi ::!olemm t i is terit ol i -

v t olleet lo~alla ei ~ t,ä olleet i van selvill l YS .f ,"sen 

vi i.. e 

nUk 

nieteri 

a11 i t 

t ul ee 

den tin , 

' iHin t oistä . 

Ennen ai ""ea 

ott 'ln een t itmf 

on It 11 ssa 

' se n eur va 

esille . Eilen 

2?e lkuän 

as itin 

ei kä 

istunt o 

ter10in 

pL;.1.i.m ini s t r i itsep~is. ttä ja hä n 

er i o isesti hoidett t' vnl:eeen . Päämi 

palaa e .en,uin kuun vaih teess : 

on 4/10; s i inä sia l uul tavas t i 

.ö.I1twerJB nin auppakamar1n pres1-

e1 11äki n t unne tun hra Jus81antin kans sa, joka on 

huom tta va tek1 j ä Belg ian kaupallisessa e lämä ssä . Puu tav~ran 

o t aja a h':nen intrc s iOBä 0 t olella e . Hä n on vii e 

vuosina vt' rustl ut [,lin i nteri Ut r u!,orteilla puutu ~ r st niin 

n t k i n . Wn in n', i pel ~.C. vi::n pUiminist(;ri n kan t a ja a.i koo 

P k i ä t än puhe ille enne n 4/10. Eh u (j s itse in !lalaan 

t änn e p:"' i väksl juur i si t E enn en puhutellaks eni pL;.tl. i nisteri äki n . 

Ruot s i n l [ e ttil~s pala 10m lta , 

v t .05 e a1 vos . lk t joten hf n ei tee 

utta Ruot i a e i 

i t "un jos h ' elle 

va uteta n ko t incent in ohdistuv n vain niih1n . 

T don 'äydellis den vuo 81 v1elä a1nita että l öyt 

n11 tä i n jotka t rvehtisi v" t lemp nä in t tun tepa j sta kon-

tingentt1a uomelle edUl l i sena , oska se es t ä i si ven" l ä18en 

kilpailun j a t 1si meille va en joskin ksi i r jai8en me-

nekin , joka varsinkin ka ivosp l:l l11cyihin n"hden nyt on a lenema 88a. 



Kai v 0 s 11 u i d e n tuonti Be1s1aan vuoSina 1930 - 1932 

Ja 19~3 ensll1uol1slco11a. 

Määrä kuutlometrels.ä. arvo Belgian trangelssa. 

Maa : 1930 !2!! 
Määrä Arvo Määrä Arvo - - -

Yhteensä 796.75' 16'.752.000:- 731.638 119.254.000:-
sil tä 

Saksasta 53.797 10.543.000:- 40.U2 6.31'.000:-

Dantziglsta 66.604 16.896.000:- 7.592 2.477.000:-

SUOMESTA 353.2-60 77.202.000:- 304.158 liS.832.000:-

•• Ranskasta 128.nl 21.055.000:- 84.440 12.032.000:-

Latviasta 100.435 20.789.000:- 88.920 14.625.000:-

VenäJlU. tä 120.657 19.287.000: .. 

~ 1933 tammi-ke aäkuu 

Määrä Arvo äärä Arvo - -
Yhteensä 613.055 65.950.0oo~p 323.781 29.600.0CD :-siltä 
Saksasta 19.815 1.917.000:-

Dantzlg1sta 851 134.000:-

• SUOJmSU 27e'.648 SO.459.000:- 104.749 9.992.000:-

Ranskasta 11.673 984.000:-

Latviasta 78.17~ 8.310.000:- 44.706 3.970.000:-

VenäJältä 162.942 16.880.000:- 133.409 11.966.000:-

P r 0 s e n t e 1 alla. 

~ ~ l2!!... 1933 tammi-kesäkuu 

Sakea 6.75 ", 5.4.8 " 6.11 % 
Dantz1g 8.35 ~ 1.03 ~ 0.25 % 
SUomi 4'.33 % .f.8.~ % 45.45 % 32.35 % 
R&naka 16.12 " 15.41 % 3.60 % 
Latvia 12.60 ~ 12.15 " 12.75 % 13.80 " 

VenllJä 16 .50 " 26.57 " 41.20 % 
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Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaslainm1nister1~1-

le ministeri Holman Belgian raportIn n:o 7. Joka s1-

s äl tää: 

Ouohyn sop~uksen hautaus. 

V.s. AS1&lnhoitaJa: 
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..... B. R Y S S l: L 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7 • 

Bl"yssel1 ssa .. 2;" p:nä . ~yy.s. ... kuuta 19 .. 33 .• 

Asia: .... .. ~9.hy:I'J . .... . ~.9P. .il!l~~~ep ... P~1J, ta\\s. 

Viitaten aikaisempaan raporttiini n:o 4 tältä vuodelta, 

koskien otaakeasiaa, kunnioittaen ilmoitan seuraavaa. 

Hollannin Ja Englannin välisissä k~ppaneuvotteluissa tä

män kesän kuluessa englantilaiset asettivat ehdoksi, että Hol

lanti kauppasuhteissaan edelleen sovittaa v. 183' solmit~un 

englantilaia-hollantilaiseen kauppasopimukseen sisältyvä! ehdoton

ta suositulmmuus-periaatetta. Näin tehdeasään Englanti vain tois

ti Hollannin halli~kselle sen, minkä se sll1e ilmoitti Jo 

vuosi sitten, kun Belgian Ja Hollannin hallitukset pyysivät 

m.m. Englannin hallitusta yhtymään tunnet~un OUohyn sopimuk

seen. Aivan puut~atta tässä kysymykseen siitä, miten Englanti 

itse viime aikoina on sovittanut suo si tuimmuus-peri aate tta, on 

ylllsanotun perus~ksella tOdettava, että Englanti siis ainakaan 

periaatteellisesti ei siitä ole luopunut vaan vaatii toisilta 

sen sovittamista. 

Sen Jälkeen kuin Hollanti katsoi olevanaa pakoitettu 

hyväksymään Englannin vaatimuksen, oli Iin pakko lenmukaislsti 

ilmoitta. Belgian halliULEselle - mikä tapah~lkin toista kuu

kautta sitten - etteI se katao itaeään enää sldo~sl OUohyn 

aop~aeln aisältyvään plriaatteeseln auosituimmuuden mahdolli-

Jak elu (k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ...... . 

J) Ei ulkomaaedusluksen liedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .J: 

...... .................................................... !~!~.~~~~.! ........... ........................................................... . 
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8. 

seata sovitt~isesta regiona&lisesti, s.o. ehdollisesti. 

selgian halli~spiirit. mikäli olen voinut huomata. oTat 

ulkonaisesti tosin tagit skeden i vaokra hand. mutta todelli

suudessa ne oTat erittäin vähän 1;yytyvä1aet tähän alli .. 1n kehi

tykseen. si tä suuremmalla syyllä kUn OUohyn aate alkuaan lähti 

Belgi .. sta. Jok.. yhtenä vapaakaupan viimeisiä mohikaaneJa aitan 

koetti s .. ada edea Jotakin ... ete~si vanhuuttaan pot'Tan ~osi

~1mmuu.-källitt •• n siJall., Ja ottamalla my~s huomioon. että 

Ouohyn sop~s.en sidottiin kUninkaan nimi Ja prestige sopi

munen .dellä k~neen twlne~ kuninkaall1aen kirJeen muodossa • 

Täällä ollessani olen saanut kuulla mitä parhaillllll&sta 

llhtee.tä. että Hollanti suunnittelee aiirtymi.tä sentapaiseen 

suosituimmuuden ehdolliseen sovittami.een, Joka sisältyy Ranskan 

hallituksen kuuluiaaan päät~k8e.n t.k. 1 p:ltä. koskien kOD

tingenttlJlrJestelmän sovitt&mista ei-auositulmmuuden perustalla. 

Jo. kohta min~le täkäläis.ssä ulkoministeriös.ä on lisätt.r. 

että Hollanti tuskin sittenkään tulee käyttämään yhtä brutaale

Ja muotoJa kuin Ranska. SOpu8oinn11ssa tämän kanssa onkin. että 

Hollanti on aanou~l1t irti v. 1989 &llekirJoittamast&an tulli

rauh&.op1mQksesta, Joasa ~t.essa ae saaTUttaa vapaut.nsa ti.

tääksenl .nai kelläkuusa. Sivum.nn.n sano.n on ymmlrr.ttäTis .... 

• ttä Belgian JOhtavat piirit ~t.vat hermostuneisuutta •• n 

p.r.p.kt11Tin .d ••• ä, että eteläasä Ranska Ja pohJolaesaa ehkä 

Hollantlkln tu.rvau tuTat Ur1aaä1al1n .uoJelu toim.npi t.ialin, .tt .. 

id .... ä sak.a taloud.llis.sti i.oloi~ Ja .ttä länn.a.ä Belgian 

ihann. Ba&lanti haka. oaall.. taTallaan "iloJa.. taloud.ll •• n Ja 

doainiont1ll.. 'laän p.rapekt11Tln .d.... on. pelkään mln&. mah

dolll.ta. .ttä its'p"olu.tut •• na .uoJ.lupolltiikka Belgia.satin 

..... uutta Tauhtl ... 

X •• kustella.aanl otaak .... l ... ta ulkoainist.ri B)a&na1n 

kana ... hän lDlten kaikki muutkin erlt71s.lItl allaT1ift.i altA. 

ettA Hollannin d.kl~tl0 .nalnnl.klln ei m.rkits. attlLän mu~ 

tosta tilant ••••• n. kosk.i Ou0b7n .opimusta ~utenkaan oli81 
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1. 

voi tu. panna voimaan. Jolleivat aiihen lllUut vallat ol1si 111 t-
xl ty.neet, Ja että toiaeka1 OUohyn aIaältämä periaate ailti ei 

ole kuollut .. sitähän on Jo .eIts .. än eurooppalaista halli

tusta muodo.sa ta!kka toisesaa uusiasa sopimuksisaaan aovel-
xx) luttanut - JDUtta että sen t~tyy odottaa mnne. mu.1laa on 

tarpeek.i qprqnyt ymmärtillläärl. että suosi tu. 1mmuud en tilalle on 

kaaoksen välttämiseksi Jotakin uutta sanoisinko sop1mukselliae.

ti pätevää antava Ja että Ouo~ oli vakava yritys luoda 

Jotakin sellaista. 

Belgian lehdist~n lausunnot ylllkerrotusta ansaitsevat 

erikoista huomiota. Tyytymätt~myys Hollannin peräytymise.n on 

kylläkin huomattavIssa. mutta se dissilD1lloidaan naap~uden 

vuoksi. Sen s1 Jaan ei v äl te tä huomaa t taa.. että tap ah twna on 

Lontoon kokouksen karillemenon valitettavimpia seuraamuksia, sil

lä Lontoossa 011 hava! ttavia_ Ouohyn aatteen ymmärt~stä, mi

kä ilmeni sekä Yhdysvaltain että varsinkin Puolan kannassa, 

kuin myö. ranskalaisen valtuuskUnnan puheenJohtaJan. ministeri 

Bonnet'n ~etu.8sa lau~saa 10p.ttaJaisisaa. 

PabSMtn k_ lehd1s~ EngllllJlin kimppuune Huomautetaan 

sen nouda'tavan aivan toisia p.riaatteita kun on kyseessä sen 

oma auhde domin1oih1n. Verrataan tapahtumaa - wa1100n18i8_ ~.h

di.la - Englannin kantaan 1830-1uvuila, kun .e .sti belgialais-
xxx) 

ranskalaisen tulliun1oon1n syntymistä. Eräisaä l.hdissä sano-

taan peitt.lemättll. .ttä Englannin nykyistä politiikkaa Johtaa 

vanha TIldor1en JD&ka11m1: Jotta Englanti pysyy voim&lt1taa.na on 

xl 
Sitäpaitsihan Hollannin uusi hallitus äsk.ttäin oli s.littä

nyt. ettei OUcnyn .opimusta ratifioida. Joll.ivät Englanti, Ranska 
Ja Sak.a siih.n yhdy. 
xx) 

nim. Hollanti, Ranska. Saksa, Belgia, Sveitsi. Unkari Ja 
Bulgaria. 
xxx) 

Hyvin varhain tosin vasta ~ntyneessll Belgiassa itseslään he
rä.i pelko Ranskan unioon1aik'iden Johdo.ta Ja kuvaavaa on, et
tä vieläkin ilm •• tyvä tunnettu. walloonisten liberaalien lehti 

"L'In4'pendenoe Belge- sai nimensä aiita .ttä se p.rustettiin 
tarkoitu1t ..... puolustaa maan ita.näiayyttä .an.kalaisIa vaataan. 
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väl ttlmätöntll. että Eu.rooppa on Jakautu.nut. Inslnuolda&n että 

Englanti näkee OuahyS8& enslmäisen oireen eurooppalaisten mai

den taloudelliseksi yhteisymmlrrykaeksi Ja haluaa sen tukehut-

t aa kehtoon ... 

Hallituksen Jäsen. wallooninen Forthomme on eräässä 

äskettäise •• ä puheessa otsakea.ian Johdosta Julkisesti viitan

nut välttämättömyyteen että kultamaiden blokki. Joka Puolaa 

Ja Hollantia lukuunottamatta vastaa entistä "latinalaista unio

nia" - ilman K.reikkaa - on ulotettava yhteistylSksi myl5S talou

dellisella alalla • 

Eräät ultrawallooniset lehdet kuten "ll1d1" (Bryssel) Ja 

-o.zette de Charleroi". todettuaan että OUCby todellisuudessa 

haudattu Ja että Englanti noudattaa eri periaatteita eri ti

laiSUuksissa, tuskin salaavat iloaan kuolintapauksesta. Näissä 

piireissä on näet viime aikoina huolestuneesti 

gian orientoi~ista Hollantiin Ja Oslon kautta 

seura. tto. Bel
x) 

"pohjolaan". 

Heidän käsi tyks:ensä mukaan on nyt Ouohyn karillemeno v1erol t

tamasaa Belgiaa H~llannista Ja puntaryhmän muodostuminen on 

vähentänyt Oslon merkitystä. Jota vähentävät myös Englannin 

uudet sopimukset Skandinavianmaiden kansaa. "Midi" vaatl1 Jopa 

ulkoministeri Hymansin eroa. koska edellämainitut pettymykset 

muka todistavat hl.nen orientoi tum1sensa olleen väärän. On tur-

ha lisätll. että nämät piirit - Jotka eivät suinkaan edusta 

kuin osaa wklloonista väestöä - uneksivat kaikinpuolista llhen

tllyä Ranskaan, sekä taloudellisesti ettll poliittise.tl. He 

toivovat että allonia. Joka suurin piirtein aina on pelännyt 

tUlli.. Ja tAlousunionia Ranskan kanssa (nl1nkuln suurin osa 

Itävallan kanaaa pelkää ÅDaohluaain merkitsIvAn heidän ominta. 

keisuutenaa loppua). nyt tulee kypsemmäks1 liittoaJatukaelle. 

x) 
Onpa äskettäin muudan ulkoministerilSn korkea virkamies 

erllälle virkavelJelleni puhunut täatll amouvement norcUque-. 
mutta en ole vielä voinut kontrolloida missä mielessä sanat 
.anottiin. 
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MyD. hitleriam1n kautta uudelleen virinnyt puolustu'k7~. 

n~ttelee suurta osaa näisaä laakelmissa (alitä toiste). 

Tässä yhteydessä en voi olla mainitsematta. että 

Antwerpenin kaappakamarin presidentti minulle tois'lta syy .. 

tä valitti nykyisen ulkoministerin politiikkaa; hänen Ja ta

louspiirien yleensä 8iele.tä Belgia näet liian passiivisesti, 

ilman omaa alotetta, auhtautuu naapurien talouspoliittisiin 

toimenpiteisiin. Katsotaan että Hymans, Joka on hieman van

hentunut, liiakal tarrautuu Gentve.n Ja sen Ueoihin. KylJn

tlähAn t~t" että Ouob,yn mentyä karille ei riitä lohdut

tautua aillä että sen .!!!!. ei ole kuollut. UUtta lisätt ... 

klJlJn että hallitua viime kuUkaull1na on ollut täydessä tylJa

sä sisäi.en talous- Ja rahatilanteen parantamiseksi. Ollaan 

yka1m1eli8iä siitä että hallitus On kiitettävällä tavalla 

hoidellut niitä täysiä valtuUksia. Jotka sille parlamentti 

mylJnsi. i.kettäisen 1 1/2 milJaardin kotimatsen 5 ~lainan no

pea merkintä on osaltaan todis~sena maaa luottamUksesta 

halli tukseen • 
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mlnisteri~11e Belgian raporttlni n:o 8. Joka siSältää: 

Vieläkin "Wallon1a J PohJoismaat" . 
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Salainen. 

Bryssel1 sså .... ;a~ p:nä . sy.y.~ ..... kuuta J9 .. ~.~ .. ~ 

afJ/;;'1 r . 
f··rd ' 

... . JL.R. .X ... S ... $ .... $ L .. I . SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 8 • 

Asia: . . Y. .t~,l. .~~~n "allo~~a .. J Poh-

Jo ismaa t". . 

Äskeisessä raportissani n:o 7 ("Oaanyn sopimaksen haa

taus") mainitsin että eräissä superwallonisis8& piireissä on 

ollut havaittavissa tyytymättömyyttä halli~ksen orientoi~iaeen 

taloudellisesti "pohJoismaihin" (Oslo. Ouohy) Ja .ttä Ouohyn 

hautaJaiset näissä piireissä on herättänyt eräänlaista t.yyty

v äiayyttä. 

Viime sunnuntaina vietettiin kaikkialla alloniassa su.u-

ria wallonilaiaJahlia, Joiden pääasiallisena tarkoi~ksena oli 

tehdä propagandaa Yallonian puoluatuakyaymyksen hyväksi. On si

vumennen sanoen hyvin luultavaa että hallitus parlamentilta 

saa tähän tarkoi ruksun pyytämänsä 600 mllJ. frangia, etenkin 

koska sosialistit nähtävästi ovat saatavissa tälle linJalle 

Ritler-vaaran vuoksi. 

Juhlia vietettiin kaikissa wallonisissa kaupungeissa. 

Brysselissä vietetystä Juhlasta ansaitaee erikoista mainitsemis

ta sähke kuninkaalle, Josta leikkaan sen kohdan Joka koskee 

Brysselin walloniaten piirien toivomuksia taloudelliseen orient. 

tioon nähden. Kohta kuuluu: 

·Souoieux de l'int'rSt 4oonomique de la patrie belge, 

Jakelu [k ir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : J) Tavallin en. 2) Tavallinen ;a lisäksi .. ..... 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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le8 Wallona aont oonvainoua qu'apr'a l"oheo de. aooords 

d'Oslo et d'OUOby. 11 n'eat d'autre solution pour rem'dier 

~ l'ls01ement de la Belglque que de reoheroher d'urgenoe 

un rapproohement 'oonomique aveo la franoe." 

Joskohta siteerattu kohta rientää tapahtumien edelle, 

se kultenkln todlstaa ml11als1a tuulia Wallonlaaaa puhaltelee. 

~ätä osaltaan todistaa myOs seuraava uutinen, Jonka 

tänään Julkaisee Brysselin suurln uutislehti "Le Solr" , Joka 

yleensä on varsin puolueeton Ja varov inen lausunnoissaan: 

ft Oslo et OUohyo 

Les Hollandais auront d6 bien vlte oubller les ao

oords d'Oalo et d'Ouoh7, sur leaquela on fonda, ohez noua, 

tant d'eapolra d'amUioration de la sltuation 'oonomlque des 

petlts pays. 

11 ae sont mla. en eftet, ~ frapper de droi ts nou-
veaux dlvera prodults dont lea Utea oonventlons deva1ent 
a.aurer un 'ooul.ent plus ala'. C'est 18 retour rapUe ~ 

un anolan 'tat de ohoaes auquel on avut eapu' mettre 
tln. C'e.t &ussl, pour notre pay •• la n'OtSslt' d'envl .. -

ger dea muures ad'quantes et peu t-8tre un ohangement oomplet 

dan. notre orientatlon 'oonomique." 

Kalnltsea1ata anaaltaee tässä yhteydesaI. että huomen

na kokoontuu ent. pääminlsteri TheunlS'ln JOhdolla viidestä 

talouselämän hyvin huomatusta mlehestä kokoonpantu komltea. 

Jonka tehtlvänä on tehdä ahdotua Belgian uudeksl kauppapo

llittiseksi orientoitumiseksi. 

x x 
x 

satsan lehdistä näen että Hollannin lehdisto k.e~~ 

•• entää Ouoh7n karUle aJautumisen kantavuutta. En lue hol

lantl1aisia lehtil enkä ole ehti~t asiaa kontrolloida, Jonka 

vuokal tulee olemaan kUntoi .. a kuulla. miten edustustolllllle 

Hollannissa tilannetta arvostele •• 
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Täten kunnioittaen Ulkoasiainmlniater!ölle lähe

tän Belgian r aporttin1 n:o 9. Joka sisältää: 

Vieläkin puutavara Belgiassa . 

UE 3: " 4. 
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Salainen . 
...... JLR . .r. ... ~ .. ~ .... ~ L. J . SSA OLEVA IABITYSTö. 

RAPORTTI 0:0 9 • 

Pariisi ssa ~9 p:nä SYY~ ... kuuta 19. ~3.. 

ia: .. .Y~.~.Pi.k.~. 1l puu.tavara dgiassa. 

SenJälkeen kuin kirJoitin raporttin1 n: 0 6 otsakeasias

ta, Jäin vielä Br,ysseliin muutamiksi päiviksi keskustellen usei

den henkilOiden kanssa sekä Brysselissä että Äntwerpenisaa Ja 

tehden kaikkeni selvittääkseni belgialaisille Johtopiireille mi

ten puutavaran yleinen kontingentointi Belgiassa Venäjän puuta

varan vuoksi meillä herät"tä1ai hämmästystä Ja käsitettäisiin 

merkkinä vapaan kaupan raJoit~isesta. 

Minua Jossain määrin huolestuttaa se seikka, että Ruo~

sin lähettiU.a. Joka vähää ennen lähteäni palasi lomaltaan Ja 

Jonka kanasa minulla oli useampia keSCusteluJa. n~tti hieman 

kallistuvan sellaiseen käsitykseen että Jos Venäjän puutavaraa 

Jatkuvasti tulvii maahan ja kontingentti pannaan tarpeeksi mo

nen vuoden keskiarvolle, sellainen JärJestelmä meille muille 

voisi jopa olla eduksi. Kuten puhelimessa 26/9 Herra Ulkomi

nisterille mainitsin olen ennestään tunnetuista syistä toista 

mieltä. koska mielestäni on parempi, pitemmältä perspektiivil

ta katsoen. ettei kontingentteja lainkaan ole vaikkakin ne mei

tä ehkä lyhyemaän aJan kuluessa volai va t hyedyttääkin. HU ta 

ajatuksia esitin vielä ennen lähteäni Ulkoministerl0n sekä kaup-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeid n mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ...... . 
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p.os.ston että trakta.ttiosaaton päälllk~11le. 

Jälkimälsen luona k~dessänl Ja huomauttaessanl, ettei 

ole mitään takeita siitä, ettelk~ 6 kuukauden t.lkka vuoden 

perästä nyt ehkä my~nnettäviä~ vielä sledettävlä kontlngentteJa 

Belgian puutavarantuottaJien painostuksesta plenennetä, tämä eh

dotti minulle, muka äkklnäisenä päähänpistona. sellaista JUrJes

telmäl, että meille garanteerattais1in pitemmäksi .Jaksi sama 

puutavarar.gime sillä ehdolla että me voisimme taata Joille

kuille belgialaisille tavaroille samoin varmat markkinat. Ymmär

sin tietysti heti mikä ansa minulle tässä vir1tettli~ Ja kiel

t~dyin keskustelemasta sillä pohJ.lla huomauttaen lähinnä, et

tä puutavara-alalla kontrahdit tehdään Jopa vuodeksi Ja että 

on mahdotonta mennä si toutumaan mihinkään pi tkäaika1seen r~i

meen ennenkuin saamme nähdä, millaiseksi venäläisen puutavaran 

myynti Belgiassa alkaa muodostua. Maini tsen tästä oikeastaan 

vain senvuoksi, Jotta kävisi selväksi että belgialaisetkin Jo 

suunnittelevat vaihtokauppaa Ja että saamme siihen varustautua. 

paljon riippuu siitä mitä ehdotuksia paraillaan koolla oleva 

ent. pääministeri Theunisin puheenJohdolla kokoontuv~ taloudelli

nen erikoiskomitea tulee hallitukselle ehdottamaan koskien Bel

gian tulevaa kauppapolitiikkaa ja sen orlentautumista. Mielihy

vällä on tässä yhteydessä todettava että Theunis itse Agenoe 

Eoonomique & Finanoi~ressä pari päivää sitten ~yrkästl allevil

vasl vaaraa lähentyä Moskovaa nilnhyvln polil tt1sesti kuu kau

pallisesti. Lähetän tämän kirJoituksen eri kirJeenä Ulkominlste

ri~lle. 

Erikoisen vaarallisena pidän sitä seikkaa että venäläi

•• t, Jatka paraikaa te_evät Sluria ponnistukSia päästäEseen lu

Jemmin Belgian markkinoille - JOlsa suhte.... la.J.t belglalai

•• t tal~d.llis.t piirit heitä k.nnattav.t - ovat suunnitelleet 

Antwerpenis8& puut.v&r!!llntlkeskuksen (oonslgnation) perustamist., 

'ämän JärJestelmän t.rkoituksena ollsi luonnollisestl tehdä pit-
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kät säänn~lliset kontrahdit turhiksl ~a häiritä normaalisla 

markkinoita. Luonnollisestl puutavaran osta~at Ja niiden Jou

kossa Jussiant. Antwerpen1n kauppakamarin presidenttl - Joka 

muu ten 1s tuu Theunisin yllämaini tuss& komi teasaa - Jyrkäs t1 vas

tustavat tällaista suWlDi hlmaa, Jota pl tävät kuolleena synty

neenä. On vielä ennenaikaista sanoa onko tämä lJ,lunnitelma r ...... 

lisoitavis.a. mutta tosiasia on, että, huolimatta lehdissä nä

kyneistä dementioista. neuvotteluja ~ käyty. Otin asian pu

heeksi my~. ulkom1nisterl~n kauppao.astolla Ja huomautin var

sin kategoorisesti suunnitelmassa pi1levästä vaarasta. 

Olen ~o a1ka1semmin raporteisaanl huomauttanut. että 

protektionlstinen aalto lähestyy Belglaa - jonka, se t~tyy 

myOntu,. on pakkO suoJella markkinoitaan, kun sen suu.ret naa

puri t yhä enemmän sulkevat ra~anaa. Onpa puhuttua kaikklen 

k~ppa80p1mnsten irtlsanomisesta Ja uusista neuvotteluista kun

kin maan kanssa paremman resiprositeetin pohJalla. Tämän vuok

si en uskalla toivoa, että puutavaraan nähden markkinat ~äi

sivät edelleen kokonaan vapaiksi. mutta minulla on kaikkien 

keskUsteluJen Jälkeen se tOlvo. että kontingenttijärjestelmä ra

JOitetaan kaivosp~lkky1h1n Ja että Joka tapauksessa meitä ~

laan kohtelemaan mahdollisimman hellävaroin. Katsoen sUhen et

tä meidän k&ivosp~lkkyvient1mme Belgiaan VenäJän kilpailun vuok

ai viime kuukausina on kataatrotaal~aestl vähentynyt (kts. 

edelle rap.) I olisi mahdollisesti kontiDg8nttiJärJestelmä sillä 

erikoisalalla ainakin Joksikin aikaa meille eduksl. Kauppataseen 

suuri voi ttohuus meille panee luonnollisesti vissln sordinon 

keakUsteluilleni viranomaisten kanaaa Ja traktaattiosaston plll

likkO .anolkin minulle kerran: -ette voi vaatia .ttä luopul

s~e kokonaan kontlngenttiJlrJ •• telmäatä, asemaamme kataoen". 

Tulen 

häntä 

tUllllI. 

kreivi Brooque.ille on edelleen matkoilla. PIäm ulsterl, 

~os t fH l tän1 ParUs1ssa pUsen, plat»-Yt7mläD päiväksi 

Jotta .alaln hanell. ealttää meldänkin kan

ehkä sitä tarpeellisempaa slihen ka taoen et-

tapa8lll .... 

Tämä ol18i 
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tä Ruotsin lähet7st~n kanta 

Ja koska pääministeri, Joka 

ta, on Ruotsin lähettilään 

ei ole aivan sama kuin meidln. 

itse on kiinnostettu puutavaraa

läheinen ystävä. Si t äpai tsi tulen 

vielä kirjoi t tamaan Belgian hallitukselle nootin, Jossa viit

t aan aikaisemp iin nootteihini Ja äskettäisiin keskustelu1hini. 

Mitä muut8.n tulee raportisaani n:o 6 m .. inittuun ke ... 

kusteluun puolustuslaitoksemme levlostoist... annoin ulkoministe

ri~n traktaattios .. stolle sen selityksan, Jonka sain Ulkoa.iain

ministeri~n salaaähkeen n:o 82 kautta. Asi.. ei ant .. nut sillä 

kert ...... ihetta enempään keskusteluun J .. lupasin kirlJall1sest1 

todeta suullisesti sanomani, koska sitä minulta PYldett~in • 

En voinut tämän keskustelun yhteydessä olla huom uttamatt .. sii

tä, että Belgian ulkoministeri~n säännöllisessä Julk .. isussa 

(n:o 38) on Julk .. istuna ohellinen varoitus be lgialaisille vie

Jille Suomeen nähden (liite). Traktaattiosaston päällikk~ Jol

le asiasta puhuin oli suuresti hämmästynyt Jopa nolo Ja lu

pasi tutkia asiaa. Sanoin Luonnollisesti. että mielestäni on 

vaikeata belgialaisten vaatia meitä lisäämään ostoJ~e Bel

giasta, kun Belgian oma ulkoministerl~ tällä merkillisellä ta

valla antaa maanmiehilleen keho ' ~sen olla varovaisia myydes

sään tavaraa SUomeen! Tämä piani huomautukseni lankea1 ilmei

sesti hyvään maaperään. 

Lopuksi toteah että Belgi .. ssa oltiin hyvin tyytyväi

.et wLeopoldvillen" matkaan. Mitään soraääniä sen k~nn1stä 

Helsingissä (englantilainen viikkoJ) en .. iD*k .. an vialä kuullut. 

x x 
x 

2/10. Kuten tänään. sähkeeUä n:o 130 ilmoitin on vaa

ra tar jolla, Ålltwerpenin p ääkonSllinviras toI t.. tänään. saapuneen 

tiedon JDUkr.an, että Theu.n1sin komi tee. todella tulee halli tu.k

selle ehdottamaan eräiden kauppasopimusten irtisanomista lähin

nä sella isten maiden kanssa, Joihin bJhden kauppatase on Bel-
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!S. 

g1alle pasaUvinen. Anwerpenin pläkonsul1nviraston edustaJalle 

sano 1 main1tlln kaupungin kauppakamarin presidentti Jussiant, 

Joka vahvisti yllämain1~ ulltieen, että Belgian tulee pakko 

noudattaa Englannin uus1ssa sopimuksissaan antamaa es1merkkiä. 
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Belglt.D ulkoaa1&1nmln1s terltsn Ju.li&1aun, s hu 2!589, 

18 pl1vänä syyskUuta päivätyssä numerossa 11:0 38 on ~_ 

lais~a SUomesta seuraava varoi~s belgialaisille vieJil

le, ota&kkeella ·renseignementa ~ratiquea sur le xaroh' 

Finlandal.": 

La 

eur 

ori.e 'oonoml~e 

le maroh' finnois 

.t -Conaeila aux exportateura: 

finanol~re qu.i p~ae en 08 moment 

doit lnolter noa oom~atriot.s a 

gagementa oommerolaux de quelque 
ne pas oonolure des eD

importanoe qU'ils aoient. 

aune enqu'te .'rleu.e sans 

et 

Itr.. au pr~lable. livr'a 

approfondie de la siUlation-. 
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Oleskellessani viime viikolla kaksi päivää Brysselissä 

Jatkuvasti seuratakseni otsakeaaiaa käännyin, ennenkuin menin a~ 

kaisemmin sovitulle k~nnille pääministerin luo. Ruotsin lähet

tilään puoleen, joka tällöln minulle ilmoitti el tehneensä puu

tavaraan nähden minkäännäköistä virallista d~arohea, ei kirJal-

lista eikä suullista. Tämä kantansa on yhtäpitävä sen kanssa, 

minkä hänen miel1pi teestään tässä asiassa Jo ra ortissanl n:o 9 

kerroln. utta samalla se on jossain määrin ri stiriitainen sen 

kannan kanss.. minkä va.paaherra Wreden ilmoituksen mukaan Ruot

sin puutavarapiirit ovat omaksuneet. Mahdollistahan on, että 

Ruotsin lähetys t ö näin menettelee senvuoksi, että se pitää sik

s1 varmana tulevan kontingenttij ärjestelmän ulottuvan ainoastaan 

kaivospölkky1hin, Joita Ruotsi Belgiaan ei vie Ja 
I 

senvuoksi • 

ettei 8e katso sahat&va~n olevan vaarassa. On myö skin mandol-

lista että Ruotsin lähettiläs, Jonka on helpompi paikan päällä 

asuvantt. seurattt. kysymyksen päivittäistä kehi tyetä. säästää mah

dolliset d~arohet sellaiseen hetkeen. jolloln vaara todella uh

kaa. Olen tästä tahtonut sivumennen mainita. 

Kävin 11/10 p~in1steri. kreivi Brooquevillen lUODa. jon

ka kanssa puolisen tuntia keskustelin puutavarasta. Hän luonnol-

Jakelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ........ 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

TavUlinen • ...... ................................................................................................ ................... ............... . 
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lisesti ei · voinut etukäteen mitään varmuudella sahoa, kertoi 

vain kysymyksen Joutavan kolmisen viikon päästä akuuttisekai 

hallituksessa. Esitin hänelle, luonnOllisesti, kauppataseeseemme 

katsoen, varovassa mUOdossa, kaikki ne näklSkohdat, Jotka mei

dän kann 1 tamme puhuva t konttngenttijär jestelmää vastaan, nu

meroiden avulla osoit taen ett ä me emme koskaan ole Belgian 

puutavaramarkkinoita häirinneet ja että olisi vahinko, Jos 

vuosisataissuhteemme puutavara-alalla joutuisivat kärsimään 

erään suuren n&apurimme epäknupallisista metoodeist&. Esitin 

hänelle myö sk i n teesini siitä, miten Jokainen isku puutavaraa 

kohtaan normaalisia kaupallisia periaatteita noudattaviS8& mais

sa kohdistuu loppujen lopukSi kaikkeen puutavGraan ja 

maihin eräiden toisten teolllsuuksien hyväksi. Varainkin tätä 

viimeistä seikkaa pääministeri kuunteli tarkkaan. 

inulla oli edelleen uaeita keskus teluja Antwerpenin 

pääkonsul~e, Brysselin konsul~e sekä monien muiden henki

löiden kanssa kuin myös ulkoministeriOssä, Ja sain sen käsi

tyksen, että kaivospölkky1hin nähden ilmeisesti jokin kontin

genttl pannaan voimaan, mutta että sahatavarat todennäköi~es

ti Jäävä t toistaiseksi vapaiksi. Kysymys oli mielestäni Jos

sakin määrin menettänyt nykyhetkisyyttään eräiden muiden suur

ten kysymysten varjossa. Poliittista elämää hallitsi minun 

Brysselissä ollessahi kysymys puolustusmäärärahasta, ja talou

dellisesti oli arka hiilikyaymys uudelleen tapeetilla. Kerrot

ti~npa minulle, että hiilikaivosten omistajat, jotka kuten 

tunnettua nykyään toimivat hyvin vaikeissa olosuhteissa, vas

tustaisivat Jopa kaivosplSlkkyJen tuonnin kontingentointia, kos

ka he haluavat ostaa pölkkynsä sieltä mistä he ne saavat 

paraiten Ja halVimmalla . En uskaltaisi kuitenkaan tOivoa, et

tä otsakeasia tämäntapaisista ~istä kokonaan pantaiSiin hyl

lylle. 

Pääasia meille tällä hetkellä on valvoa, ettei saha-
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tavaro1h1n mahdollisia toimenpiteitä uloteta ~a että, Jos 

pHlktyihin nähden konti~ntointi tulee. tarpeeksi korkea kiin

tiö meille taataan. 

x x 
x 

Brysselissä ollessani otin myöskin kutsuvieraana osaa 

aam1ais11n, jotka järjesti "Leopoldvlllen" kesäisen matkan tol

meenpannut seura. Oli hyvin hyvä että siellä olin, koska 

en voinut kesällä osallistua aamiaisiin ennen laivan lähtöä. 

Läsnä olivat myöskin Tanskan ja Puolan lähettlläät. Istuin 

seuran presidentin vieressä Ja sain siten tilaisuuden hänen 

kanssaan ~utella laaJastikin kaupallisista chteistamme. Eri

koisesti mainittakoon että, mikä minua ~o.sa1n määrin ihme

tyttää, presidentti puheessaan jossa hän lyhyes ti teki sel

koa laivan matkasta. erikoisesti kohdisti läm 1miä sanoja 

Suomelle. mikä sitä enanmän pisti silmään, koska hän toi

siin maihin nähden, joissa laiva oli käynyt, esim. Puolaan 

nähden, puhui hyvinkin krii tillisesti. inusta Jopa tun~i, 

että "Leopoldvillen" saapuminen Helsinkiin juuri englantilaisen 

viikon aikana herätti matkan järjestäJissä enemmän kiintoa 

Ja eräänlaista kunnioitusta kuin päinvastoinl 

x x 
x 

Käydessäni ulkoministeriössä tuli vielä kerran puheek

si kysymys galvanisoiduista levyistä puolustualaitoksellemme. 

Asianoma.inen virkamies sanoi suoraan, etteivät he voi tyytYä 

siihen vastaukseen, Joka heille on anne t tue että näe t bel. 

gialaiset levyt eivät sopisI meidän ilmastoomme. Koska, sanoi 

hän. BelgIaa ei h&llt ta diskriminoida Suomessa, on s111ä oi

keus saada tarkampla teknillisiä ilmoituksia slit~, missä suh

teessa mainitut levyt eivät sovi Suomen ilmastoon. Huomaut

taen että tuollaiset ylimalkaiset vast~set eivät ole omiaan 

parantamaan kauppasuhteitamme Ja että ne vaikeuttavat lähettl-
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läln asemaa. pyydän saada ~-.aaen tällaisia tarkempia tietoJa 

Belgit.n viranomaisille edelleen annet taviksi. Asian käsi ttelyn 

helpottamiseksi kirJoitan tästä eri kirJeen. 

x x 
x 

Ulkoministeri6ssä kysyin my~skin Theunisin tunne~ ko-

mttean t6itä J erikoisesti utelin onko mitään perää huhussa, 

että tämä komi tea tulisi ehdo ttamaan kauppasopilIlU.sten irtisano-

mlst& niiden ma1den kansaa. Joiden kanssa Belgialla on passl1 ... 

vin tase. Asia.nomainen virkamies vastasi komitean t6i-

den olevan tällä hetkellä kesken ' sen kautta, että se on pyy-

t " yt erinäisll tä minis teri~ll tä Ja lai tokan ta l1säaineistoa. 

Hän antoi minun ymmärtää että Joku komitean Jäsen todella 

oli puhunut tällaisesta mahdolli~udesta Ja että sanomalehdet 

olivat siitä tehneet suuren numeron. Itse hän ei puolestaan 

uskonut asioiden kehittyvän siihen suuntaan. 

Muuten ei minulle tällä kertaa missään ministeri6asä 

puhuttu k~ppataseemme passiiv1suudesta Belgialle . 
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Asia: K~.t.v.QI!IPl:!lltkYJen konttngentoin-

xut.n Antwerp.n1n ,lIkon~invlraato ~o on Ulkomlniate

rilSll. U.doittaDllt. on parI pä1vU. lIItten aa.tuneUa ka1TOe

plSlkkyJ.n ~ontl B.lgiaan kontlngentol~. Tämän JOhdoata Tl.1a 

pari yl.iatä huomaatuata. 

Ene1nnältin on miel1hyvällä tod"Gt&Ta. että aahataTarat 

ainakin toiatal.etai on aaa~ p.laatetr.lk.i. MIkäli aaian~tl

Joilta ~utaTarataholla olen saanut kuulla. .1 li.ne pelkoa 

silta .ttä aahat&Tarolt, aInakaan llb1tul.valsuud .... uhkat.I 

kontlng.ntolntl. 

Ol~. toiyon.et 

• DOIn a7~.000 m 

kalyospö!k7IUe hi.aan kork.a.aan kilo. 

pro aa.~en 860.000 m8 • Olin kylla 

lask.nut .iihen .ttä kontlngentti p.ruatulal • ed.lliaen TUO

den k.akIarToon. .utta Tähenn.ttynä Ta1n noIn 10 - ao ~,Ua. 
On to.ln trxlennllkUatl., että tlllaän vuode k&1yoapGliq_ 

Belgiaan tulee 8 nousemaan ..0.000 • :i1n. 

ta aen km tta e tta toimenpide plla.i&8. kOhdlatuu Tenäll.1al1n 

pölkky1h1n. Joiden tuonti tosia.ialli •• ati Yähen.e ol.mattomiin. 

olla~. .e. Jo. toia.nplde olial kOhd1ablnut vain yenäll1aee 

taVar&aD. Tolneet llh1TUoalna lisätä Ti.nti.... B.lgiaan. Ja T~ 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ..... . 
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a. 

lata uudelleen .. emamme Belgian suurimpana kaiv08p~lkkyJen 1.

ver&nt~~rlnä. Toiselta puolen on ainakin toistaiseksi uU8i ti-

lanne parempi kuin nykyinen Ja parempi kuin olisi ollut ti

lanne vuonna 1936. sillä ei ole epäilystäkään siitä. ettei

vätk~ venäläiset ol1si ilman kontingenttla l1aäiUeet kaiToa

pölkkyJen vientiään Belgiaan tavalla. Joka meille oliai Toi

nut muodos~a suorastaan katastroo~iseks 

On luonnollisesti aina pelättävi8S~. että kun kerran 

on antauduttu kontingentoinnin tielle, seuraava aaltel on ole

va kontingenttien vähentäminen. Tässä tapauksessa luulisin 

kui tentin että vaara ei ole kovinkaan suuri. siihen ka hoen 

että Belgian omaa kaivospHlltky~otantoa, huolimatta siitä et

tä kontingentointi tullee kohottamaan hintoJa Ja siten kii

hottamaan lamassa ollutta kotimaista haltltuuta, ~skin voidaan 

korottaa slinä määrin että se vastaisi tähänutista kotimais

ta p~lltlq Jen lcysynto. plus 26'" tähän saa.kka maahan ~odU1s

ta p~llty1atll.. Nyt Jo on ulkomaisten pHlklty Jen tuonti vähen

tynyt 800.000 mauta v. 19~ vähän y11 600,000 .3: i1n 

40ten 8iis kotimaine tuotanto Jo ennen kontingentointia on 

11 eälLntynyt , olkoonpa että kaivosteollisuuden pulakausi luon

nollisesti on vähentänyt yleistä lcyaynto.. Koska kaivospHlltky

Jen normaaliky~ntä Belgiassa pysyttelee siinä milJoonan m3:n 

korvissa Ja koska yleensä 

tulkin voi ylitto. 400,000 

laaltetaan, että kotimainen 
3 

m, uskal taa Jopa kyslä, 

tuotanto 

voiko 

kotimainen tuotanto tndyttää koko tal"Vetta. Tätä tauataa 

vastaan katsottuna en ole kovinkaan leToton siitA, että kiin

tiöitä nyk1isestään vielä pienennettälsi1n. Tulemme tekemllD 

voitav..... Jotta D7t määrätty kiintiö nostettaisiin vaikkapa 

vain 5 - 10 ~ '11a. 8il1ä sellainenkin koro~s .erkitai.i .ell

le pal. Joa suurempaa 1180. kuin venälti sille. 

SUom.n osuu. Belgian kaivopHlltlcy Jen tuonn1asa on 01. 

lut kysee.d olniQe, VUosina 60 Ja 'B %In väliUa. mutta 



... .. 
a. 

1a aJc 1 tlmlln vuoden ene1 puoliskona 3a %s11n. V.nIJIIl pro.eD

tln nou.tu.a 16.~0 %,.ta v. 1931 G %:11n t111IIän vuoden .1181 

puo11skolla. VenlJälle nyt my~nn.tt7 k1int18 nou.... vain 

noin 10 %:11n kokona1ski1nt18atl. kun taas me1dln k11ntl~ .. . 

va.taa 711 ~ % totaal11uonniata. Prosenttuaal1a.ati ole .. . 

siis taasen Jotenkin ennallamme. 
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Lienee syytä parilla sanalla tehdä selkoa eräästä po

liittisesta liikkeestä, Josta Belgiasaa paraillaan palJon puhu

taan. Sen kannattaJia kutsutaan Dinaao. lyhennys sanoilta Dletaoh 

(; hollantilalnenl-natalonal-solldar. Sen pläJohtaJa on nimeltäln 

van Severen, Joka Jo v. 1926 perusti pienen ryhmlD. minkä kes

kuksena hän i tae edelleen on. Tämä ryhmä. Jonka kokoonpano on 

puhtaasti flaamilainen, pyrkii aJamaan koko Belgian alueella 

kanlallls-808iaa1ista aatetta flaaml1aiaella pohJalla. ailmlmäär~ 

nälD 5uur-Flamia eli Suur-Hollantl. Sen kautta että se pyrkii 

hävIttlmäln Belgian nykyilen yhtenä1~den. sillä on puhtaaati 

kanaallis-bolahevI1kk1nen leima. Xummallisinta tässä liikkee88ä 

on, että aikaisemmat äärimmäiset flaamllaiset tämän liikkeen 

kautta ovat Joutuneet haJalle Ja pi ratoutuneet 7 eri ryhmään. 

mikä antaa flaamllaialiikkeen rad ~ali8elle 8iivelle melkoiaesti 

uuden aapektln. ~ina80-11ike itsekin. Joka kaikkein korkeintaan 

to18talaekal käsIttää 3000 henkel. on Jakautumaaaa kahteen vi

vah~leen. JoI8ta toinen p7r~iI rederatiivlseen. toInen ykaike&

kuata18een. .entralIaolvaan »antlamllal~uteenl 

• priorl on luonnollIsta, että tiliin defaltiatisen liik

teen takana ovat aamat ultrafl&amlla1aet Ja laIt.alaiset pl1rU. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ..... 

J) Ei ulkomdaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. multa J: 
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Jotka aikaisemminkin, aodaata lähtien, ovat koettaneet 17Gd& 

kiilan nyky-Belgian yhtenäi.,ytlen Ja että raha ~e' nl1a

tä &&moista lähteistä, lähinnä Sakaaata. 

Knn viimeksi saavuin Brysseliin, myOhllln 11lalla, oll 

minun vaikea päästä hotelliini, koaka Dinaaot olivat tapan

sa mukaan liikkeellä. Yleis6 näkyi varsin vihamielise.ti hei

hin 8Uh t&u tuvan. 1 tae asiaa sa tu, tyy mylSn tU. että halli QlS 

Ja Brysselin kaupunki ovat menneet liian pitkälle ~vaitse· 

vaia1~dea.. antaessaan brY8aelilä1stln Uina.oJen kokoontua ke .. 

kellä kaupunkia siJaitsevaan klubiinsa. Jonka ympärillä aina 

on m1elenosoi tuksia. Gt.nd1sa& he Jo ovat ostaneet oman ta.

lon_kin, Jolla tietysti pitää olla oma !!!!nimitykaenaä: 

kun natsimaailmaasa ei enää ole palJon uusia väreJä lOydet

tävissä, kutsuvat he tätä taloa ftvih~äksl taloksi". 

Nyttemmin on kuitenkin hallitus puuttunut asiaan, ~a 

oikeusministeri on Jättänyt Kamarille lakiehdotuksen, puaero

lain, Joka kieltää kantamasta JUO lue uni vo rmu Ja, Jopa puolue

embleemeJa. Toistaiseksi tuntuu siltä että tämä liike on 

Belgiassa kuolleena syntynyt • 

x x 
x 

Ei voi kieltU. etteikö kieliky~my8 edelleen, kutan 

oli odotettaviasa huolimatta viime vuonna alkaansaadusta lain. 

slldlnnGlliaeatä ratkaisusta, vahvaatl askartaiai mieliä Bel

giassa. IGlvaavana tilanteelle kerron kaksi esimerkkiä. 

Sen Jälkeen kuin Gandin yliopisto kokonaan flaamila1s

tui. luop 1 yliopiston Int. rehtori toimestaan, Ja halli tuk

sen oli määrättävä uusi rehtori hänen tilalleen. Radikaali

set flaaml1aiapilr1t vaativat tälle paikalle nimitettävlkai 

miehen, ~oka 80dan aikana oli ~tetty lalnmaan pet~ude .. 

ta. Tähän halli tus ku.1teakaan ei mennyt vaan nimi t tl yka1-
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mleliseati toisen miehen, tiedemieh.nä ainakin yhtä ~e
tun, my6 s :flaamllaisen lUU tta vähemmän kUhkom1eliaen. KJ-
nen vir kaan astwmiaenaa tapahtui pitkistä ajoista taas 
vanhanaikaisia traditionaalisia muotoja noudattaen, ope~ .. 
ministerin läsnäollessa. Juhlallisuuksien aikana nousi pu
humaan lääketiete.llisen tiedekunnan jäsen, muistaakseni sen 
dekanua, Joka flaaminklelellä mitä hävyttOmimmällä tavalla 
syyti syytöksiä halli tukun Ja ope tusministerin s11mUn. 
Seuraavana päivinä opetusministeri kutsui miehen luokseen 
Ja kun tämä ei ottanut san""akaan takaisin, hänet erotet
tiin silmäräp§.ykselli88sti virastaan • 

Toinen esimerkki on seuraava. walloonit aikoinaan 
varottivat, varottamasta päästyäänkin, parlamentissa olevia 
edustajiaan menemästä liian suuriin my6n~tyksiin kieliaaias
sa, kun tämä vuosi sitten oli ratkaistavana. 
sa he olivatkaan, k~ ilmi seuraavaa ta. 

UUdessa kielilainaäädännOasä Bryssel luetaan omaan 
luokkaansa kaksikielisenA terrltorina. 

Erää.een brysseliläiseen lyseoon pyrki tänä syksynä 
.en al1mm&lle luokalle .a poikaa. Niistä ainoastaan 11 hy
väksyttiin, Jotavastoin 29 reputettiin siitä syystä, ettei
vät hallinneet tarpeeksi fla .. 1Dkieltä. Tlmä tapahtui vaik
ka ly.eo on ranskankielinen. Asianomaiset kOUlUViranomaiset, 
ilmeisesti flaaml1aishenkiai&, selittivät asian niin, että 
koska Bryssel 

kunkin siellä 

on kaksikielinen t.rritori, se merkitse. että 
asuvan tul.. puhua molempia kieli&. Tämä .i 

suinkaan ollut lalnaäätäjien tarkoi~a, vaan tarkoi~a 011 
sältäl. .ttä Bryssel on s.k&kielinen, koaka k&kalkieli~a 

~.rkitae., että kaikki taikka melkein kaikki p.o. alue.n 
aauj ... t puhuvat molempia ki.lil, Jotavaatoin sekakielieJ7a 
•• rkit.... että .olemmat kielet OTat eduatettuina aauJaa1a-
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toaaa. Brya.el1l1lhln "..öy~y aato Jatwl&naia per ulta, Jo18 .. 

puhutaan ykainomaan ranskaa. Tapaua on Wallonia •• a herättlnTt 

tavatonta huomiota. 

J[ J[ 

J[ 

Nykyhetken tärkeimmästä kysymyksestä Belgia •• a, puolua

tu.kylymyk.eata, tehnn everati Karikoski asiantuntiJana .el

koa, Joten tyydyn mainitsemaan. ettei liene' epällystäkäln 

sllt1 , etteikö parl~enttl myöntäisi hallituksen pyytämla 700 

milJoonaa tra~la puoluatuk.en tenost&misek.l. Olen tolse ... 

yhteyde •• 1 Jo viitannut slihen että saksan vi1aeaikal.et ta

pahtumat ovat tänäkin m .. ss& tehneet so.lallllte1st. puolua

tustahtolala, Jotapaitsi yhä laaJemmissa piirelssä huomaa 

pumueta orlentoitumiseen etelään päin, sekä poliittise.ti et

t ä taloudellisesti. Enempätä en haluaisi aalan nykykannalla 

viell sanoa. 
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UlkoaSlalnmln1st~~11511e ttf It. 
H e 1 • 1 n k 1. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoaslaln-

ministerll5lle Belgian raporttinl n:o 13. Joka slsl1-

tU.: 

SUomen Ja Belgian lcauppaauhteat. 

, /10 (~~ 

. , 
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Salainen. 
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RAPORTTI 0:0 13. 13 

f. .. ;r.U~l ssa ... 1.S.e. p:nä . J9.~l.~ ... kuuta 19~;h 

tf, 

Asia: ... $v..Qm.\Ul. ..... ..1.. »el«.1 ... .n ...... . 

k~ P.P.&I!)lh.t~ .~ ~. .." .......................... . 

ICoaka B'l&ian hal11 tus paraikaa nunnl ttel.. k8l1ppa~ 

litilktaD.. aktivointi. J. koat. Belgian Helsingi •• ä oleva ~ 

h.ty.to vU.e vUttoina on t01llinnasaaan 080i ttanut 8\1ur8l11p.a 

virkeytta. oleat.11n Brr ••• l1 .. 1 t.k. 18 J. 19 pl11'lnl t .... 

kustellaJtseni •• iano •• ist.n k.nss. t.uppasLht8iat.... yl •• nsl 

niiden toko 1 •• Juud..... .lnu11. oli tat.l plttlä neuvott.lua 

ultoalnist.rUn kepp.osaston plUUl1klSn. ministeri Cast.urin kan .. 

.. (1'.aho J. ta. tta1'lani B.rlUnln .Joilt.). Jot.pal tsi JllklJnl1-

... n n.uvotteluun otti 0.... SUlan ministerien kll1ppa80p1am.aos .... 

ton pll.ll1kklS h.rra Boutquin (pUll1tk1S &tehna 011 p.raiUaan 

Berlllnis.ä n.uvott.luiseal. 

Kuten tunnettu. 01'.t belgi.laist.n va11 tuks.t kohdi .. 

. tun .. t o.ak.l k.uppa ta.......... yl •• n.1 J. Tar.iuu B.lgian 

vi_UIn SUom.en vU ••• ikai ••• n laakuun. mhtl tll.ä on turhaa 

•• ittaa nUlleroi'-. oaat.l .,IS. .rlnälslin er1koiaartlltloih1n, 

Jolta b.lglal.isten ml.l.stl &tom.... on muka dlakrlll1no1tu. 

KIta .4.111 •• en ky.~ka •• n ~.. oli p.lättl1'1 ... , 

.ttl belgial.is.t ~ia1v.t pyytlalln n.uvott.luJ. t.,4.11i •• n 

~pp.aop~ •• n .ikaan .... la.t.l taikk. kaupp.tas.en V&8ta1'\1o

rolauden t.ka •• hetsl, JOlloin h. ...ttoi1'.t ottaa teto.mai 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ....... . 

.1) Ei ulkomaaedu~uksen tiedoituk~in . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
1 .......................................................... ................ ........................................................... . ............ . 
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• e, .tt& ~k11n.n .opimuk ..... Oll Taln Tlllaluin.n. ..1411l 

kannalt.... 011.1 luonnoll18 •• tl erlttlin .pledm111.ta n~TO

t.lla t111& h.tk.ll& b.~lalal.ten kans. tilli pohJalla, Ja 

k.,tln auld.n argumenttl.n 11saksl 81 täkin. ett.l a.llal •• n 

maan kan •• a tällä hetk.lll 01. helppo neuvot.lla, Johka kamp. 

papolltllkka on menemla.ä ~oJelutoimeDpltelden Var&aD, Jollai

elln Tlime alkoina on ryhdytt.y harva ae vllkko, kun alta

vastoin SUome.sa valll~.ee tlJdellin.n k~pan vapau.. OhJ.i'

teni mukaUeaU onnlatuln ...... an belgialaiset l~'JlUUan aJ .... 

tuka •• ta neuvotteluJ.n alkamie.kai laaJalla pohJalla, .ikl 

liloin va.ta~ortl.aud •• ta kauppa ta......... pldetty klinni • 

saatoln heltä rauholttaa kauppata •••••• n nlbd.n sitä .n ... an. 
ko.ka tämln vuoden tuontltlla.~,lgi.ata o8oittaa 8111 • 

• rUtl1n .t~llhta nouaa. 'laän ~od.n tuontillae B'181a.ta 

n&tt n~... kork ..... ll. ~in molempl.n .d.llist.n vuo.i.n 

o.olttaen noln S6 ~ noulUa vlime vuot.en nlhden, .... lla 

kun meldln vlentimae B.lglaan tule. PY87ttelemllD aqnrin plir

tein viime vuod.n pohJalla. Xo.~laientti tule. tänä vuonna 

oleaaan m.lk.ln 8s1 ~omen edmk.i kun •• ait&T •• toin viim. 

~onna 011 ~n .... tl 8 1/8:1 • 

Tod.ttu.... .llbanotun .Urry1mM ke.tuatl1...a.u .ri

nl1ai.tl .rlkol.artlklol.ta Ja erlkols.stl klskol.ta, koksista 

Ja eok.ri.ta, Joihin nlbA.n be~lalal •• t H.lslugi •• 1 

tän .. t vall tuka1a. 

Kltl bll.. kl8ko1hin .a.toln til.ston P'~8t •• lla b.l

glalaisill. na,tt&l. ,ttl 80dan JIlk •• n 01.... oatan.,t m.l

k.in puol.t koko klakotarp ••• tama. Belgla.ta Ja että m. taa

•• n .nal vuod.kai 01.... plättän •• t oataa 8111tl 2000 tonnia. 

K1n1a te ri Ca.t.ur .1 voinut olla ~~ntäalttl. .ttä tl1aato 

h.l1l. on .~llin.n ~tta tOlvol knlt.nkin, .til m. va.tai

naA .... voi.lam. .ur ....... ln mUr .... 1 .iJoittaa kiako-o.-' 

J.... Belglaaa. 
4 

Ml U .okel"iin tule. llaol Un ohJ.l ttei 1IIUb1 •• sU .el-
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dln voivan oataa buomattaviat1n mAlrll Jopa yl1hlnt&an b.l

clalal.ta kriat&lli80kerla al111 .hdolla .t'l t~atl valvoo • 

• tt.i toisia teitä SUo ... n llhet.tl palaaok.r1a, Jota .rlis

tä Xeaki-lUroopan maiata meille qykylln duapa~. ~"I ti.

donanto nlk7i ainakin pri.. viata ~t'lvAn btlglalalala. 

Kltl lopuk.l Ullee koksiin ... toin alinäkin H.l.iDgla

t ä .... 1.nl tietoJen mukaan vakuuttaa belgialala11l., .ttl 

helll. ensi TUod.k.l voitan •• n taata aama ml&r& kuin tlDl 

vuonna. 

Kun ylllaanotun 1iset.i .. atoin belg1alai.llle ilaolt

taa lllUl.van!, että Hall.l tukeeni tu1" moataaaan n11h1n tul

l1korotua.b4otukaiin, Jotka B.1dan Hel.lng1aaä oleva 1lhety .. 

te t.k. 18 p snl on U1koa.I&1nm1n1at.l'1lSlle Jättäqyt - Joa 

kohta pUitu ml111e kUkki oikeudet vlell tehdl buoaaD tuk

.ia - .. atoln mielihyvällä tod.ta, että keatustelumme ainakin 

suurin piirtein 011 belgialaisia tyydyttäqyt. Xeaku.t.lan ku

lu.... Joka tapahtui todelUsen brfln tahdon .. erkei •• I, b.l

giala1a.t pariinkin ker '&11 all.vUva.iftt .tt.l hetdäD tar

koituks.n.. ole milllln tavalla dl.put.r aeidän kan ...... 

vaan alDOa.taan 41.out.r, pUll1ILr1D1 .ttä erlid.n bllglalU • 

• i1l. tArk.ld.n vl.ntlartlkloJ.n ~lntll ~oa •• n .1 va1keut.t

tal.1. J08 kohta vaaaankUll ei tul.. tu1.val_d.... )!Quttu

aaan DOott'Ja BelSIan R.1.1ngla.1 ol.valta 1Ihe~.tlS1t1 .rl

DIi.Un .rlkoll1k7lV117kaUD Dlhd.n. luUl1aln kuitentin .UI eh

t.ltt.... 11.1 •• t pUlt'e.t nlit.n k"kusteluJ.n1 kaRtta t.r-

v •• lll •• lll tavalla s.lvlt.ttiin Ja .ttä alano .. laet. JOiden 

kana.. to.ln lukniala k.rtoJa olen keatust.llut. tlt.n .. lvat 

villi k'rran Ja koko laa.1V-u... kuulla melt1nkin k181 '7k •• -

a.. ADn,'Uinpa alD1Ul ~1r'U ."ä Jo, belgialaislll. artlk-

101U. voltaan lBJUa RUNapla o.toaahdoUlaa.ukl1a. h. puole .. 

t&aD ovat valallt h.lpott.aaan votaa.. aani.... Ja pekoDtaae 

~ontla B.lSia.a. 
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Äsemaan1 keatnstelui... helpotti luonnolli.eati .,5a 

ae seikka. etti .. atoln puoleatanl Ylltata Belgian uuteen 

kUn UlSpol1 tl1kkaan, olkoon etu. aeUIn Ylen tiartlklo Ja-e 

toistaisekai on pidelty aikalailla helllyaroen. Matkani tar

koi~. olikin samalla ottaa aelkoa alltl, kuinka palJon pe

rää on .huhulaaa Jotka kertoyat että kartonki, yoiaapaper1. 

greaslproof Ja klärepaperl kontingentoitalaiin. KIYl ilai 

eUi, kuten 1l78S heU slhltlStin UlkoalniaterU'Ue, tarkoitua 

on parln kuukauden pllaU. korottaa niiden art1kloJen tullit. 

Koska sUhen _nnl.al pllUIILn suurta Ja eplllorlll&al1a .• on

tla. kontinsentoidaan aainittuJen tayaroid.n tuonti välial

kais •• tl alten että kaikille maille mylSnn. lIn klinti8 Joka 

yaataa yuodln 1988 tilastoa .ataprosenttise.ti. Olen koetta

nut vaatustaa tuon vuoden .. ettaml.ta pohJakai, koska ae 

on eeiUe epledn.lli.eapi kuin 1933, mu ttt. tle.1 auhte ... 

belgiala1eet eivät 01. antane.t perIIn. Sene1Jaan he minul

le mnodolliaeati garantoivat ki1ntilSn väliaikaiauuden, •• 0. 

ettl .e hävi'" aamalla kun ~1l1t nostetaan. 

Ruotaalaiset ovat toimineet hyvin laimeaati kuten 

kävi ilmi llhettillln omi8ta aanoiata, Jotava8toin norJalai_ 

aet olivat pyytäDeet toimenpit.iden lykka,atl, Olen vieli 

tlnlln puhelimitae Parii81sta pyyt».n7t aamanlaiat& lykka,atl 

.u.tta turhaan. KUnti8aaetus on odotettaviasa enai Viikolla. 

Tapaain miniatlri Prooopö Jun.... paluuaatll:aUa Ja 

aenne.. hlnen kaJla.an tamalkuun puol1välia.' Brya.eliin 

keekustel.a&an tullikorotusten laaJuude.ta. Oalon 80p~ •• n 

aukai.eati Belsia aitl;ait.l on pakot.ttu meidln kana ..... 

• ~It •• n keSkustelemaan, ~ttt. koetamm. aJoi... aaada tul

lien korotuaproa6ntln raJoit.ttRa mahdolli8~ Ylhi1D. 


