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N:o 1034. 

Roomassa , Joulukuun 15 peivänä 1932 . 

• 
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/ I 

Herra Uin i s t eri . 

Ti ten on minulla kunnia lähettää Teille, Herra 

.. : i n i s t eri, Suomen Roomassa olevan lähetystön ra

portti N:o 18, Jonka otsikkona on : 

Italia Ja Jugoslavia. 

Vastaano t takaa , Herra hl i n i s t eri, erinomai

sen kunnioitukseni vakuutus. 

11t4iM&. , 

x. Herra Ullto •• la1Dm1nl.ter1 Ä. HA(ZZBIJ" 

B • 1 • 1 n k 1 ._ 
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Salainen . 

! . 

Italian Ja Adrianmeren takaisen naapurin Jugo8lavian suh

teet ovat kauan aikaa olleet tunnetusti epäystävälliset, Jopa 

kireät. Jugoslavian Italian hallituksen luokse va ltuutetun lä

hettilÄän asunto Ja lähetystö samoinkuin paavin luokse val

tuutetun lähettilä änkin ovat Rooman parhaiten vartioituJa lä

hetystör. Vaikka useimpien muide.nkin lähetystöjen edustalla 

tavallisesti oleskelee karabinieerivartiosto, ovat ne Juuri noi

den kahden lähetystön luona erikoisen s ilmiinpistäv"t, ehk ä 

lukuunottamatta Ranskan Ja Neuvostoliiton l ähetystöJä. On myös

kin silloin t ällöin sattunut nuorison mielenosoitusyrityksiä 

niiden luona, vaikka Jännityspäiviksi viel" lis"tyt vartiostot 

ovat ehk"isseet, niin ettei mit .. ··n Julkista h äväistystä ole 

sattunut. Jugoslavian läkål"inen l ähettiläs ei myöskään millo 

kaan salaa vaikeuksiaan, vaikka hän onkin ivallisesti huomaut

tanut niiden huomattavasti helpottuvan sen kautta. että hänen 

maansa sanomalehdet ovat kiellettYJä Italiassa Ja Italian leh

det heillä . 

Italian balkaninpolitiikka ei myösk~än ole ollut omiaan 

vähent~-än hermostuneisuutta Jugoslaviassa. Italian ystäVYY8Suh-

Jakelu (alempana olevien oh;eiden mukaan) : 
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teet Bulgariaan Ja se innokas pyrkimys lähentymiaeen, 

sinkin v iime kuukausina on ollut havaittavissa Italian Ja Itä

vallan sekä Unkarin välillä , ei ole voinut olla vaikuttamatta 

er~inlaisena puristuksena Jugoslaviassa. Italian lehtien kirJoit

telut Ja tiedot naapurimaasta ovat myÖSkin aina olleet mitä 

epäystävällisimmin viritettyj ä . Aivan ilmeisesti eri tavalla 

kohdellaan Jugoslaviaa kuin sen liittolaista Ranskaa. Viimemai

nittuun n ähden on kaiken katkeruuden ohella sentään havaitta

vis sa hillint ' ~ä j a pyrk imystä tasapuolisuut een, mutta Jugosla

viån subteen ei mit"än hienotunteisuutta oteta huomioon. Ita lia

lainen k äsittää Jugoslavian aivan erikoisessa määrässä RanSkan 

vasalliksi Ja aseeksi. Tästä kaikesta huolimatta ei virallinen 

Italia kuitenkaan ole antanut epesovun julkisesti ilmetä, onpa 

p-invastoin yritetty kehitellä niit- kaupallisia subteita, 

naapurien kesken tiety sti ovat suuret ja tårke··t kummallekin. 

Kuitenkin on viime aik oina voit u havaita pyrkimystä suosimaan 

ystävämaita Jugoslavian kustannuksella, esim. salassa pidetyn, 

mutta silti uskottavalta näytt ävän, Gömbösin Roomanmatkan aika

jolla positivi-na periaatteessa sovitun J är jes telm- kautta , 

sesti pyritään suosimaan ja edistämään Unkarin 

tiä Italiaan Jugoslaviasta tapahtuvaa samanlaista tuontia vaika-

utta en. 

Viime päivinä on virallinenkin Italia ol lut pakoitettu 

osoittamaan mielt ään Jugoslavialle. Aiheena ovat olleet tunne

tut Jugoslaviassa sattuneet mielenosoitukset Italiaa vastaan, 

Jotka ovat kohdistuneet siellä asuviin italialaisiin Ja 

vandalistiaina eräisiin taideteoksiin. Nå1l1- taideteokailla, mui

naisen Venetsian vallan muiatomerkeillä, ei kyll ~ ole 

ti traditsioarvoa nykyiselle yhdistetylle Italialle, mutta tun

nettuahan on, että nykyinen Italia b1Ppää yli maansa histori

an monen vuosiaadan Ja pitää itseään suoraasa polvessa mui

naisen Rooman perillisenå, Toisaalta on myöskin tunnustettava, 

että ae~iala1aet mielenoaolttaJatkin puolestaan ovat kohdiata-
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neet Timmansa noihin taideteoksiin ja historiallisiin muisto

merkkeihin ita l ialaisuuden symbooleina. sillä muutenhan ne 

olisi voin eet joutua italialaisvihan kohteeksi. 

Jugoslavialainen "leiJonanmetsästya". Venetsian leiJonain 

tuhoaminen on yllä jo monivuotinen kultuuri-ilmiö. sillä se-

hän alkoi Sebenicossa Jo viitisen vuotta sitten, jatkui Vegli

assa ja Arbessa. Se jat:rui . "koska Belgrad sitä aina salli, 

ellei suorastaan kiihoittanutkin". niinkuin senaatin 

keskustelussa eilen lausuttiin, kunnes Tra~ssa, pienessä 

sialaisessa kaupungi s sa äskettäin ~amiitillä tuhottiin useita 

Venetsian leij onaa esittäviä taideteoksia. Nämä viimeiset teot 

saivat italialaisen veren kuohahtamaan. 

Kiihtymys on täällä ilmennyt niin suurena. ett- jotkut 

ulkomaalaiset lähettiläät, etenkin Pikku-ententeen kuuluvien mai-

den, ovat osoittautuneet levottomiksi, jopa alkaneet muistuttaa 

mieliin. miten vähäst ä Europan rauha on aina riippunut. mi ten 

j ännityksen hetkellä tarvitaan vain Joku erikoisen r äikeä atten

taatti, kun r~ha jo voi rikkoutua. Tämä levottomuus on. mitä 

Italiaan tulee. toistaiseksi ollut liioiteltua. Selvimmin t ämä .. 
kävi ilmi eilisessä senaatinkeskustelussa niiden välikysymysten 

johdosta. jotka siellä 011 Italiaa 'Vas t aan kohdistettuJen jugo-

slavialaisten mielenosoitusten Johdosta tehty. uasolinin 

välikysyjille oli siksi tyyni, ettei siitä ranskalaisten mieli

aloJen kiihkeimmänkään tulkitsijan. joiden ei aina tarvitse 

ranskalaisia. luulisi voivan löytää sapelinkalistelua. 

VälikysyJåin puolesta puhui aluksi senaattori Corradio 

Ricei. joka luetteli Jugoslaviassa tapahtuneita 

kaaTia mielenosoituksia ja arvostellessaan niitä asettui ni1Daa

nouseni historialliselle kannalle - niinkuin tunnetulta taide

h1storian tutkiJalta vo1 odottaa - puhuen vandalismista. Joka 

kohdistaa vihan.. historiallisiin muistomerkkeihin, Ja sivist~ 

neiden kansain TelTollisuudesta suoJella menneiden aikakausien 

muistomerkkeJ ä. lqökkqks1ä R8Zlakaa vastaan ei pubeesaa ollu't. 

elle1 tahdo sellaiseks1 tulkita lausetta. Joa88 hän sanoi eräe-
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tä mielenosoitusta pabeksutun Ranskassakin. Tässä puheessa an

saitsi ehkä enimmän buomiota ero, minkä bän teki serbialaisten 

Ja kroaattien välill-. Viimemainitut ymmärt ävä t paremmin latina

laista sielua, kunnioittavat bistoriaa enemmän, eivät antaudu 

vanda lismiin, Ja nytkin varmaan valittavat, mitg sapahtunut on. 

"Dalmatialaisia kiviä va staan tehdyn hyökkäyksen syy on s11s 

serbialaisllla". Tämän saman näkökannan, Joka bieman 

ti pyrkii a lleviivaamaan, ebkRp ~ kiihoittamaankin, Jugosla~ian ku

ningaskunnan sis ~ist ä dualismia, omaksu i myöskin p ääministeri vas-

t auksessaan, niinkuin tule me n äkemään. 

Ottaen huomi oon , ett" niin usein on v-itetty Mussolinin 

puheissaan lausuneen sellaista, mit ä niissä ei ole 

sopivana k äänt e- tähän bänen puheensa Jokseenkin kokonaisuudes-

saan. 

"Herrat senaattorit. Senaattori Corradio Ricoin sanat ovat, 

luulen, tulkinneet, m1t ~ meidän sydämissämme liikkuu. Kaikkea, 

mit" on tapahtunut Trat.ssa, Vegliassa Ja muissa Jugosla vian 

pa ikoissa, on pidettävä~ä palJastavana todistuksena mielentila s t a, 

joka ybä ilmituo, eri tavoin mutta itsepäisesti, vibamielisy~ 

tensä Italiaa kohtaan . 

Tra~ssa on b ävi t etty Serenissiman (s.o. venetsia~ leijonat, 

Ja täm- vandal ismi on berättänyt inhoa kaikissa sivistysmaissa; 

Vegliassa on tebty väkivaltaa, kuolettavaakin, italialaisia vas

taan; , useissa muissa Jugoslavian seuduissa on harjoitettu väki

valtaa ita lialaisia kobtaan.-

Tämä kaikki ei aibeudu yksilöiden tai ryhmien vastuutto-

mista mieliJobteista vaan on tarkan ohjelman mukaista. Mistä 

ovat siis löydettävissä noiden tapabtumien vastuunalaiset 

täJ ät, taistelun toimeenpaniJat? 

Vab~iatan. mitä senaattori Ricoi on lausunut, että Kroat-

sian intellektualit ovat Julkisesti pabeksuneet Tra~ssa toimeen

pantuJa bävityksiä. SodAnkaan aikana kroatsiala1set ei~ät mil

loinkaan koskeneet t.Detalan leiJooiiO eikä muihin 
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töä oleTiin muistomerkkeihin. 

Nelj än vuosisadan aikana Venetsia puolusti ja sivisti Dal

matsiaa, ja kun l8:nnen vuosisadan lopulla Serenissima oli päät

tänyt suurenmoisen historiansa, niin Dalmatslan asukkaat s-ilyttl

vä t suurimpien alttariensa alla San Marcon kunniakkaita lippuja. 

Tahdon olettaa, että mit ä Jugoslaviassa on sellaisia, Jotka 

ovat omaksuneet länsimaisen sivistyksen, he ovat k-rsineet 

lisen raivon vuoksi, rikoksen vuoksi, joka on tehty sen rooma

laisen ja venetsialaisen sivistyksen muistomerkkej ä vastaan, jota 

da lmatsialainen Tommaseo on ylist änyt kuolemattomilla sivuillaan. 

Todelliset vastuunalaiset ovat lÖydettäviss- er-istä ainek

sista, Jotka johtavat naapurivaltion hallitsevaa poliit ikkoluokkaa 

Ja joille v ihan ja solvausten politiikka Italiaa va staan on kei-
• 

nona, kun yritet :-·~ aikaansaada eräänlaista yhteenkuuluvaisuutta 

kotimaassa ja k~ -ntä- pois ulkomaiden huomio. 

Mutta yht ä raskas vastuunalaisuus kohtaa eräit ä muita 

s ia, joita nimitän europalaisiksi, jotka turhaan yrittävät 

taa kylmäverlsyyttämme, niin u seissa Ja ankarissa koetuksissa 

tettua, virittäm··llä suuri -Einisen lehti taistelun, Jossa oletettujen 

lähtökohtain groteskisuuB täydelleen vastaa Johtopä-tösten tyhmyyt-

EiliSp"ivålt" on erään suuren ulkomaalaisen lehden 

ma uutinen, Jossa vielä kerran tiedoitetaan Italian hyökkäysai

keista Jugoslaviaa vastaan, vieläpä ilmoitetaan p··ivämääräkin. 

Kaikki tämä osoittaa hämäri" tarkoituksia, kaikkea t ätä 

jestetään niiden väärien pasifistien naamion alla, Jotka aina 

olen paljastanut rauhan todellisiksi ~ihollisiksi. 

Tapaukset, Jotka ovat kärjistyneet Tra!n håvttyksiin ja 

Veglian verityöhön, ovat aiheuttaneet diplomaattisia vastalauseita 

Belgradissa olevan m1nisterimme kautta. Mutta virallisten vaata

lauseitten ohella fa.oistisen nuorison suuttumuksen purkauksella/ 

koko Italian kansan kiihtymyksellä Ja lopuksi tämän korkean ko-
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kouksen sanalla OQ s yvä merkityksensä , johon Europan 

nitet· .. ·n . 

Tra~ lei j onat on hävitetty, mutta niist 'ip" j uuri on, 

vi t ettytnii , tullut enemm"n kui n koskaan " ennen elävä symbooli 

var ma todistaja. Ainoastaan takapajulIe j ääne et Ja s1vistymättö

mät i hmiset vQiva t kuvitella, että tuhoamalla kiviä voidaan 

da t a his t oriaa." 

- Olin l-sn" näit ~ Mussolinin sanoja kuulemassa. Hän luki 

puheen pa~erista tahtoen sil l äki n osoi t taa, ettei J ät ä mit ä än 

hetkellisen mielijohtee n varaan. Odottamattoman kiihkottomasti hän 

myÖ Skin sen esitti. Puheen aikana ja tietysti sen J älkeen oli

vat tietysti kuulija i n mielenosoitukset vilkkaat, sillä kokous 

puhemlehe s t ä alkaen Ja lehtereitä myöten taputti voimakkaasti k ä-

Er-" !.'ln senaattorin ehdotuksesta istu to Mussolinin puheen 

j älkeen keskeytetti~n Kosoitukseksi yhteistunnosta Dalmatslan ita

lialaisten kanssa". 

Mussolinin puheessa on er:;s kiint oisa kohta", nimitt-in se, 

Jossa h än mainitsee ulkomaalaisissa lehdi ss ~' levitetyt huhut 

lian hyökkåysaikeista. Tämä t arkoittaa tunnetun englantilaisen leh

timiehen Wickham Steedin julkaisemia uutisia, joissa hän v,äitti, 

että Roomassa pidetyn n . 6 . VoIta-kokouksen a ikana on kypsytetty 

suurpoliittinen suunnitelma j är jestää It äva~lan ja Unkarin alue

kysymys etupäässä Jugoslavian kustannuksella. Wiokham Steedin väit-

teet, joille mainittu kokous kielt ämättä tahallisesti j-rjes-

tetty siten, 

enemmistö oli 

että sen Italian Akatemian kutsumain osanottajain 
I 

~ascistiystävällistä - antoi ulkonaisen to dennäköi-

syyden, on Italian lehdistö mitä jyrk i mmin ja k i ihkeimmin pe

ruuttanut. Mitä perusteita Steedillä lieneekin ollut vä itteilleen, 

ne eivä t miss~än tapauksessa ole sopusoinnussa ~ascistihallituk

sen viimeaikaisen yleispolitiikan kanssa eivätkä myöskii"n sen to

siseikan kanssa, että Italia ennen kaikkea nykyisin tarvitsee 

rauhaa. Italian usein oaoUtama ystävyys Unkaria ja It-valtaa 

kohtaan ei sinään riitä todistamaan hyökkåysa1keitten olemassa 



olosta. vielä vähemmin niiden käytännöllisestä suunnittelemisea

ta lähitulevaisuutta varten. 

Joka tapauksessa on Jugosiavian Ja Italian väliaen Jän

nitys valitettava Jopa vaarallinen tosiseikka. Se olisi kuiten

kin paljon vaarallisempi. ellei olisi Uussolinia italialaisten 

helposti kuohahtelevaa mieltä hillitsemässä. pitämässä aisoissa 

kiihkoa. joka m~uten helposti voi itsetietoisuudessaan 

tosis i kat. Luulen . että Mussolinin henkilö tässäkin 

sessa m-ärässä Europan rauhan takeena. 

Roomassa. joulukuun 15 päivänä 1932. 
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Herra U i n i s t eri 

T: ten on mi nulle. ;CUI1!! i a E:ile t t:': ;': Teille, 

·err a , .i. n i s t e r i , Su omen Roomassa. olevan 

l ::netys t Jn r aport t i ~ : 0 1 , j:m k a otsi'-kon on : 

De J ouvenel ja h~J1en t eht:ivSlls ·· . 

V staano t taJ a a , Herra ~! i n i s t e r i 

omai s en kup~i ituk en i v~ utus • 

Herra Ulkoasiairuninister1 A. HACKZELL , 

H e 1 s 1 n k 1 . 
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~ .. 0 0 lA. A. SSA OLEVA LAllETYSTO. 

RAPORTTI n:o .1. 

Rp9ma ssa ... 6 p:nä helmi kuuta 19 .J}. 

Asia: . De Jouv~nel,.. j~ ... q;J.l,~J;+ .... 
teht :"v- s;;". 

Salainen. 

'Jf. / /,,;2 
/ -j r. ' '3 '3 

f) (!~ 

Ranskan uusi Rooman-ambassadoöri on E::skett -in astunut teht"-

v ~~ns ~ suorittrunaan. Hpn on etukcteen auliisti julkisuudessa 

t~yt sen laadun. !aailma on 0 is tanut Pa laz 0 Farnesen 

ten, j E ttil"ism~isten salien is iinn"n vaihdolle enemm:'n 

yleens- suurlähettil ~än vaihdos s a osakseen. Eikä syy ttä. TEytyy 

hartaasti toivoa, ett ~ h~n onnistuisi. s ille siit ö riippuu Euro-

pan rauhoittuminen suuressa mäur~ss & . 

Viimeist en kuukausien aikana Italian lehdist ö on saanut jul-

kaista runsaasti t leto ja anskalaisten poli ti~lco j en j a lehtien l au-

sunno ista. jo i ssa on puhuttu Italiasta myötämielisesti ja selitet-

ty Ranskan valmeutta sovinto on. Herriot'n tunnetun Toulou sen pu

heen j-lkeen nÄ it ~ lausuntoja on satanut. VielQP : on fascismin 

kymmenvuotisjuhlan johao sta saatu er~ist : Ranskan leha istä l~~ea 

hyv ~kSyviä j a kiittäv19 selostuksia fascis in saavut-lksista, mikä 

tietysti ennen kaikkea t äällä tekee hyv"ä sydqmille. utta olisi 

v !:iÄrin sanoa, ett- n-m" lausunnot ovat antaneet i hetta vastaa'7" 

viln myot "tunnon ilmauksiin. neensä ne on merkitty ja 

niiden johdosta suuriakaan la~umatta. ~äluulois uutta on silti il

maistu. Herriot'on puheen j"lkeen esim. roomalainen tunnettu 

kansyöjä, 11 Tevera. pienuudestaan huolimatta kiintoisimpia lahti: 

Italian lahdiston yksitoikkoisuudessa, esitti seura avan huvit t avan 

]ilkelu [kirjilimin seurililvien ohjeiden mukililn: 1) TiIvilUinen. 2) TWilllinen ja liUbi ... . 

J) Ei ulkomililedustulcsen tiedoitulcsiin, 4) Ei ulkomililedustulcsen tiecloitulcsiin. mutta ... . ... .J : 
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havåinnon: Ranskassa ei, ikävä kyllä, eri puolueet satu 

a ikaan huomaamaan vältHIllättöIlliks1 le.hesty~ Italiaa: kun 7ardieu 

on vallassa ja huomaa Ital i an le tt ämisen tirke' si, urjo t t aa 

oppositio, el lei s e suoraan pidä mp~dottolllana J epäviisaana 

tehd::: siin~ sUhteessa mitFi\n: k Herr iot on vallassa, l ausuu 

h~n , et t ~ ~anskan et u vaat ii yviä suhteita Italiaan . 

posi tio ei ::l le samaa mieltä . Viel" Jyrk emmin puhui joku viilck:o 

sitten Regime Faso ista sanoen suoraan , että anskan lehtien 

l i anys t -v:-ys e i ole to delli st a e i k ;) aitoa. 

e vii t t aukset t apaan, mill ~ Ranska voisi I t al i an toivomuk

sia t nTdytt -··, joita on r anskal a isissa lehdissr n9-. yn -t, on t 9:~1-

l"i torjuttu. Syyr i an m ndaatti : Ranska tahtoo houkute l l a It lian 

vaap saha is es :':iin; Italian t '"avuosina osoi ttam harrastus 

kohtaan p enetratioal ueena: Italia on s t äv rys suhteessa 

sa eile·· a ijo s itOO louka ta; Ital ialle toi intava aus Etiopi a ssa: 

~t iopian kanssa Italialla on ys t ev yssopi mus, jota ei rikota ; 

t uisissa vaikeu! sissa olevan Liberi an neekeri tasavallan hallinto 

Ital i II valvont aan : Liberia on rii uma ton valt io eik~ I t al ialla 

ole hal ua eikä s ytä k~yd~ sitä hol 0 aan. Var si~in Etiopian 

t apaus on kiintoisa, s illä onhan Ita i an l ehö.. i st ·· ollut a ikai-

se i n ldydett ~vissä iitt i:.uksi a . e-;;t '; Italian oli si r hdyttE:v:: 

s iellä "tarmok}caaseen int ervent i oon" , olisi k1:-:yt ett !:::vi "voi maka sta 

enettelytapaa", jopa ett t: olis1 teht ävä Etio pi asta "italial inen 

protektoraatti". ut ta n~~ ~ et ovat vaijenneet j n t 

to ista. Jos ' ei olisi kysymys Italian l ehdi töst", voisi 

ett~ a jatus t armokkaa ta to i i nn sta Etio i assa oli huonosti 

kittu ilmaus yleis en mielipit een - tyneisyy estä, mut t a ~iin ei 

ole laita t····llå. Aika on marssi ut eteen. ~in, j a tilanne on 

muuttunut. Italia ei en-- pid- nykyt pxkeenp. o . jelmana to imintaa 

Et iopiassa, jo a sill- Joka tapauksessa on enemm- tai v" emmän 

"peukal on t akana". Italia ei halua t ak ertua tuohon et"iaeen er1-

koiwcysymykseen , joka sitoisi sen t oiminta yvyn Ja huo~ ion Ja 

hät rahat, niin ettei niit" riitt-isi muualle. Pyrk1mystF~n 

kalaiseksi suurvallats~alia ehtii yrittää toteuttaa 
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kun s e on ensi n rakent'lI:.ut a e ar,s a Euro aeea 

luje, aksi . :;i:<:s i voidaan nyt sano a :,'l pe: t l ,e iL.le Fasc is tan tli-

valla : Ranskan on arhal osta voivansa 5itoa Ita-

lia!! ' l eispolitiikan j ol l akin uomarahalla . 

De J ouv nel t ·· "' e s e a a tin ulkoas iainvalio -urJ!lasta. ~ o . sa n 

t -- ;l ~ensH olevan va llall huomat t a va '·-:i i 'l ostu s Rans'-an 

!:luhteisiin , tai voi si:{ sA noe : n iid e . paranta':J.is.:;en , Ehk - t-t:.: saa 

p :"' tell:: p' i t s i De Jouv"!l eli~1 om .sta esiinty: i s~ t ~' \Jl vski ll vb. l io-

k .l. n n p "t;) e !lv;)' t j ö..!1 ,' e1' e1' er 

Conv e 0 Vol~an , Eur o ' 0 oontues a 

"mi t:J. uo " t vi fa e i f:l t e j ~enaatin 

t.. erzoni ~iuric:l.ti ~ l b oa y . . Ta-

ulkor inister i :<ardinaa P ce l 'n e' ~' oli 

~ i t:C~'ll~ a - ienss i l 1a paavin luona , Beren nt oi auliisti t i e-

' oks i ~ av intonsa: _asc ismi suuret 

sen j~urtumisen ansaan , II f cismi n 

~av t ukset 10 v o ~en /l ' k an , , 
is en luon t een vo ivat 

:C ielt::ä vain sokeat j ku "ot", "Ital i on t. ene,,1111:':n j a enem-

mEn ot ettava uomioon" ; lu ',; ta h ,'n ol i LI of:lkin to ci ennut , ett:: I ta-

l i e on syv ~st i vakuu tet tu nskan 1; ho 1 t t ': ':n V h i ngoista 

sil l :: Ilse on vak ~s , jo. a on 'hdeil:: s ;;.n i tali 

a l a isen kymmenestä syd:'~een j a p"=jl"n , ellei pit :': isi s noa k;;rrume-

n en k ,xaene s ti:::"; h:' e i :ruitenkaan usko, ett:i on voi t t ama ton t" ä 

Ranskan Ja Italian v älin en "vll:;r ink;;sitys ll, joka italialaisten mie

l est", suurvalta i n v"lisen yleisen erimielis:'yden ohella , on pö' i\

sj[YIl ~' talouspul aa.'1kin. ja jonlca pois t amiseksi on tarpeen p E:~st ii 

perusteelliseen sopimukse en Reinistä. Ton va sta. ~'ianmer est" ja 

V:';limerest:: ; omasta puolesta an h " ht Y siiben. ett~ yleiseen 50-

p i l ukseen t" -t yy p"åstll. (Lainaukset ovat Tempsin k irj eenvaibtaJal-

ta. ) 

Trmän j ;'lkeen tulee De Jouvenelin astuminen uuteen virkaan-

ea ja hänen edellä mainitut selitykset tebt:v:st~~ . 

tanut uuden toimensa vastaan kuudeksi kauukaudeks1 

Hän on ot-

si tä samaa 

h;n on t~" läkin QU8i~e kollegoilleen vakuuttanut lisä ten. ettei 

bän aiJo J äädä d1plomaatiksi). benell; on edessään ~unis1n 
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mys, Liby ra j akysymys , laivastopar1teetti~ysymys, hän tahtoo 

yleens~ tutk ia Ranskan Ja I talian suhteita ja varsinkin h::n 

tahtoo poist~a ita lialaisista aan äSityksan, ett~ Ranska 

kil mihinkä~n heg a. on i aan Europassa, hän tahtoo t ul k ita Rans-

1can l is ::äntyv" !; halua t ~yteen yksimi eli syyte en Italian kanssa. 

Onhan yleensä out oa , et t " va i kealla pai kal le tuleva l;ihetti

I i n :: in a voime s ti selittelee aiko uksi aan . H!;n ei n:ilit-v ~sti 

ole peHnnyt s i t5. , t ... ·· e ~ :\ ~{Uta enetll1llCn hlUl julk i se t i 

ikomuksiaan luoda e de l l yt kset sovin no lle, s it 5. eneillID5n saat-

taa ruok halu Ital i a s ba k avaa, varsinki n kun t~ytyy ol l a oi

k eu a ke.sit t : '·, et t p h;;nell" on mel koisen laaja t; ja t ::smiilli

set v l tuudet , ennenkuin hän n"in puhuu. 

Ui ten on s it ten Italiassa suhtauduttu t ii.h~n uuteen 

j =i5n ? Pi dättyv ä sti s iin - m!i::r E.ss··, ett" sit i ei voi olla k[-

s H t " ätt ä tar ko i t etuksi. Italian johta j at ei v"t ole julk i suu

de Lsa tulleet askeltakaan va staan h~en y t äväl llsille lupai

l uilleen. Kieltämättä t~~ vahvi t aa Italian asemaa. On kyll ä 

annettu ymmär t"ä , että Italia on h:\nen n i mitykseens" tyytyväi-

nen, mutta eipä m ut ; Ja ' -un h" heti t ultu an t eki kunni-

anosoitusk~.ynnin "is~nmaa.n a l t tarille" s ekä virallisen, edeltä

k "sin ilmoHet un k~'ynnin f asc ismi n lo-vuot isn" ttelyas -, jota 

h::n s'~uresti ylisti (tällaisiin meno i hin en ole t ääl l ä 

enkä kl.'.ul lut kenenk-;m t oi s en l ähe t til"w an t autuneen, s it ä ei 

tehnyt edes Sak san ennen ht:nt i t imn e saapunut uusi suurll.i.het

t iläs), niin n ämä mielistelevä t yst äv"llisyydet kyllä kunnioit

tavasti k err ottiin , mutta ei niiden johdosta ekstaasiin lan-

gettu. 

Lontoon sopi muksen vuo delta 1915 13 pykäl än Ital ialle 

suomat edut, Italian sotaanyhtymisen hin t a , tietysti tulevat 

olemaan sovinnon h1eronnl}-ssa esillä , eik" Italia luultavasti 

tule olemaan kovinkaan myöntyv"inen niiden suhte en. Laivasto

pariteett~s~s on kai viel- vaikeampi. Ja n-iden yli saat

taa vielä kohota Joukko suurpoliittiBia vaatimuksia, 

kevat Italian poliittista toimintavapautta Europass&, 
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Tonavan maissa. Ne voivat kohota niin t ärkeiksi e t t ä varjostavat 

nuo toi s et t urill etut ja vuosien kuluessa jo m~äritellyt kys 

Italia s ytt ää Ja on vi el- fl aken s ytt ~nyt Ranskaa siitä , etti,i 

se asettaa kai " i alla esteit- Italian va ikutusvallan nousulle, 

ja t "m·· ylei s en lauseparren takaa saa ttaa De Jouvenel löytää 

he ~n iellyt t··vi·· pyr'"imyks i n j a t oiveita, Jotka ovat ristirii

dassa Ranskan sodanj~lkeisen po litiikan kan ssa, varsinkin mitä t u

l ee Pikku- enten teen . Jugo slavia ja ' mit ä Italia s Ht·· t aho lta 

t a ja t oi voo , vo i ennenkai kkea tulla vakavaksi va i euå.ek s i . Hit

l erin va ltaant u lo Saksassa on viiille hetk essä tullut lis· 8i ja 

s e i n saat taa h-iritsev Ksti va i lcutt a k eskusteluihin , jotka Roo

massa alko iva t heti De Jouvenelin saavuttua. 

Roo as ... a , e l i k :un 1 33. 
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Herra i n i s t eri , 

T;;ten on mi ulla '~nnia 13" et t e" ei l le , 

Herra i n i s t e r i S omen Roo· essa ol evan 

• 1:; etY <.ton ra ortti : 0 2, jonk ot s i: :<Jn on : 

Jug:) slavia Ja Italia . 

Vastaanotta~aa , Herra ~ i n i s t er i 

er i no a isen kunni oit ' s eni vak utus . 

• 
Herra Ulkoasiainministeri A . HA~(ZELL , 

H e 1 s 1 n k i . 
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Salainen. 

R 0 0 . A SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 JZ (~_ 

ooma ssa 6 p:nä hel m.i kuuta 19 }J. (~t 3J 

TraUn tapah t uma i n en tist ? raivo~kaampaan purkaukseen saatt an 

Ju oslavia- vihan ilmauksia on Italiassa jatkunut l akkaamat ta j a 

siin" suhteessa on lehd i stbl1 9 to della olleet va aat ~fi et . Sen 

j 0 s~rus a i van uskowa t t o ia ol vauskir jo ituksia j a mustawaalauksia 

Jugoslavian oloista säest:iv:..:t ka uill s ein" i in k irj oitellut : a las 

Jugoslavia. Oli a ihetta kysy " , eiko t " " 'illl kiiht , s j o annut 

pahJ et a johon "i n vaar ll i seen teko on . J a v ~h ~l V' pit i e t t ei niin 

t apahtunut ki n . 

Noin pari vi i ' k a . hKL sl 'tten . e ~ ene:.l "n , oli t:;~ll " 

kiihkei mp i en f sei ti en jou:.coss a jo val iina s unn it el a er~' ~'n la i-

esta ran:<ai suretkest ii Jugoslavian alueelle , nimeno aan t!Jain i taan 

j uuri Tr å , jo ssa pit i k ':yt~'m !\n tekemä ss ;; t <lhoja . 

'!'ieto vaixu t t i ensin uskomat t omal ta , u tta k " itt ~r s eni 

s e pa ikkansa . Viiwe t i ni!;assa hall i tus sai p uhasta v i hi:' ja es-

t i s en , 

T:;m" oso i t t !:I.B , miten vaaral l i nen tilanne to della on ollut , 

sill" seuraukset ol isiva t tietyst i olleet aavis tama t 0 a t , jos 

moinen s w1nite lma olisi p ;;~s syt toteut uma an . Tus~inpa se olisi 

p~Ett~~yt samal la tapaa kuin Dannunzi on Fiamenret~1 . Yu solini oli 

t ':s sui n rauhan turvana. Heti tuon tapa-J.k s en j"lkeen saatet tiin 

myos havaita , ett- l eht i en paloki rjo i tukse t Jugosl a via s tu talttui-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin_ 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... ... ] : 



vat. ~ ii V' on yllä sittewmin J-lleen n - l t y , mutta s:'; se:'mp i u". 

Yh " on kui t enki n omiaan her-tt 1im;;c;n levottom utta se , 

ett" I t liassa nÄyt":';n toden te~lle. uskottavan J\l8osl avi an ::Cul-

k evan t:;ydell i st :. s is "i t:; seka ortoa , el lei ker r assaan haJaantu-

i sta kohd en . Tuol lainen kis1tys vaikeuttaa niitc yrKilll " ei" , 

.aita Rans:can t ho lta tehd:'" drianmeren vastarannoilla olevier-

ntt',) i en e tei tten J~'r Je stemiseksi. Ranskan uusi ..trl"hettil:::s 

on nimi tt::i n hten" ensim~'i sist ': teht ~vist " ::n ryh:t 

on ensin suull isest i tar jap~ut anskan v:'Utyst::, j h;,'neltEi 

el t:::;n alen ku 11 t , ett " h ';n on kirjelm~es" Pal azzo Ghi in 

a l1val tio i ht eer ille vie l:: uudi stanut tal'. auksen , ett E Ranska on 

• valmi ~ v '~litt ~iu " ;;n , ot t a sopivalla , kummanki n sianosaisen edut 

Ja kunnianar ,cuuden huohlioon ot t avalla tavalla dr i an el'enkysymys 

j~rje s ett:; isiin. ei lcui tenkaan n?:yt t ::.nyt to i vor i kkaal ta. Ja 

syy si h~n ni enomaan ilmoit ti, et t ~ Italia toivoo ja uskoo 

J\l8oslaviassa sis"i sesti sattuvan "otain , j osta Itali voi hyö-

Roo s sa , helmikuun 6 p?iv !in~ 1 33. 
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Her r a 'i n is teri 

T ~t en on rn i null 

~/~. 
!3fo.fJJ 

~ (!/~ 

i a 1 " . ... .... . 
"l e't u "'L. Tai l l e, Eer-

r ~ i n i s t eri Suomen R~omassa olevan 

t i.J11 r :p ort i !l :o 3 , j ~nka ot si" ona ~n : 

Uust at ~aida t j ruskeat pai dat . 

Vasta~~ottakaa, Herra II i n i s t e ri , a 

o a isen kun nioi tukseni va.~cuutus . 

Herra ~as1ainmin1ster1 A. HACKZELL. 

H ele i n k 1 
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Salainen . 

. . SSA OLEVA IAllEIYSTö, 

RAPORm n:o 3, . ;3 /~ _ :13 

... R".oma ssa .. 9. p:nä pel~ kuuta 19 . :3}, (~~ , 33 

bClz, 
Asia: :lust a t paidat Ja r skeat 

p idat , 

_uoliraatta siit <i et tei Hitl er i n p ersoona , niin:;: ih ennen 

olen aini'1nut, ol e t:."~'lH' va ik ttanut eriko i se.:~ in 1· otto 

r" t t"v ::sti, on tietysti h:" n en JO h t amallaan saksala i sella liikkee l-

1: ollut pal j on myot ~'tuntoa , Yhte i nen vihol linen , d emOkra t ia, on 

t!åt :: myut "tuntoa r a vinnut, va i kka' i n Hitler on Jciihkeille ja 5a1.-

an er ikoisoloJa t untematto ille fasc i stei l le val~is~anut p et~ymyk-

s i ä s i in~ suht eessa, ette i ~n ole n o dattanu t f a scis tien 

k a a eik" suoraa. p :' :jt" k "ynyt as eell i seen toimintaan , 

Italian hallitu ~uitenkin on suhtautunut t~ysin lojaalisti 

kaikk iin ni i h i n hallituksiin , jot :a Sak;assa ova t olleet va llassa, 

Fascismi on siin ~ suht ee ~ sa n oudattanut t"ydellist i kansainv älistä 

korrektisautta, sit ~ e i kukaan tahtone k1 elt ::~ , Valtaka '1nankansler1 

Brtlning in k::ynti Roomassa oli t"st:: osoituksena, si 11 :' va staanotto 

tapahtui niin syd ~mellisin muodoin Lu in t o ivoa s a attoi, 

Hitlerin vihdoin viime in t apaht unut valtaantu lo on 13 il t i 

tietysti t ~äll ä her~ttänyt yleiste riemua, niin parlamentaari s issa 

muodoissa k cun se onkin ~apahtunut. Ei ole s yyt" unohtaa sit ~ , 

ett ;: :.!ussolinin hall1tukeen alku Jos sakin m"Frin muistuttaa site, 

mitp nyt on Berliniss" tapahtunut. Tulihan Uussolini~in 

Roomaan kuninkaan kutsusta ottaakseen hallituksen muodoetaakseen, e1 

k ehän h~::Qn enelm"leinä aikoinaan p~~inisterinä viel" rikkonut 

Jakelu [kirjaimin seuruvien ohieiden mukaan: 1) TavaUinen. 2) Tavallinen jalisäbi ..... ... . 

J) Ei ullcomuedu5tuben tiedoilubiin. 4) Ei ulkomaaedustulcsen tiedoituJcsiin. mutta ......... J: 
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lopu ' lisesti v"le j ;;;;n entis ten puolueiden l{8.l1ssa, Hi tl rin ys

t-v~lliset lauSUnnot italialaisille lehtimiehille Saksan ja Ita

lian suhteista , on myöskin suurin t yydytyksin huomat tu, Le ti

kaupustelij a t'-i n kadulla menekki~ lisiit::kseen uska l s ivat 

l aus ilnto j sis"l täv':e: numeroa :'ydes '·- ;: -n huutaa: liitto Sak san 

j E I~ali an v~lil l: . 

Voi olla i het t a merkit ~ muistiin er:;i t r' niist ä ter-

vehdyksistu , jotka itlerin valtaantulo Italiassa sai. 

ä. 'Italia , ' leens :l ohjeensa suoraan Palazzo Ghi ist" noutava 

lehti, l ausui: Saksan uden hallituksen esiintYlJli st:; Italia 

vo i t er veht i ': vai n i nnokkaan syd:." ellises ti , " s eK . t oi staa Hit-

l erille j a hän en puolueelleen ajatuks ~n , jonka on usein kii

vaim ienki n t a istelujen a i kana l ausunut. S111" hitlerilei sten Ja 

sen kans a nyt liittoutunei 'Jten sukula isliikke i tten toimi nnassa 

nper.mle ennen kai kkea mer i n Saksan oliit t i ses ta elpymi es t", 

s en kansallisen voiwan Ja kansainv~11sen merkityksen pal aami-

sesta. Er;: s toi en lehti, Lavoro Fascista, ki rjoitt i, ett : 

tapaus merkitsee sosialidemokraattisen Saksan l~ppua J a 
II 

mannen valtak~~nan a lkusoittoa, jok jo ' vuo s i k enen on 

uuden saksal ai sen sukupolven unelma ja t oivo . 

Xa1.1r1-i kin Ital i an l ehdet t er veht iv ::t Hitlerin valtaan-

tul oa "uuden Saksan" voit tona Ja ol iva t t ytyv"isiF 

ta, että muut kansalliset puolueet, varsinkin Tersskyp5r~-j ~~ 

Jest ö, ~vat nyt liittyneet Hitleril-isiin oltuaan siitä erossa, 

kun oli tarkoit~1tsena v äsytt ~vien vaalien kautta pit.... Hi t

leri : poissa vallasta . Ne toivovat, ett:; Saksan kansallis et 

voimat pian yhtyv··t 1ujaan liittoon samoinkuin Italiassa, 

sotaan osaaottaneiden yhdist kset ovat t-ydel1een yht yneet fa-

scismiin. 

Roomassa, helmikuiln 6 pä ivänä 1933· 
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Roomassa. helmikuun 19 päivänä 1933. 

N:o 164. 

Herra M i n i • t eri • 

• Täten on minulla kunnia lähettää Teille. 

ra ~ 1 n i • t e r 1. SUomen Rooma.sa olevan 

tön raportti 5:0 4. Jonka otsikkona on: 

»e Jouvenelln raska. alkutaival. 

Vaataanottaltaa. Herra K i n i • t eri. erin-

omai.en kunnioitukaen1 vakuutua. 

• 

H • 1 • 1 D k 1 • 
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Salainen. 

ROOKJ. SSA OLEVA LÄHETYSTö, 

RAPORm 0:0 4· 

Rooma ssa 19 p:nä helmi kuuta 19 :n· 

A sia: De Jouvenelin raakas alkutaival. 

Arvatenkaan ei de Jouvenel alkuaankaan kuvitellut helpoksi 

tehtävää, Jota suorittamaan hän Julisti Roomaan lähtevänsä, 

täytynee olla oikeus uskoa, ettei hrun vaikeuksia niin suuriksi 

arvannut. miksi ne alkutaipaleella ilmenivät. Hänen ase~sa ei 

ole kadehdittava, vaikka hän ei olisikaan niin helposti .. sentu

va, että erlit saksalaiset lehdet olisivat oikeassa 

hänen Jo ennen noiden kuuluiaain kuuden kuukauden päättymistä 

lähtevän tiehensä. Kutta totuuden nimessä täytY1 m7öntää. että 

hänen nimityksensä Jälkeen on alinoaaan sattunut seikkoJa, Joita 

hän ei oaannut ottaa lukuun Ja Jotka ovat muuttaneet tilanteen. 

Maid,jlsin Jo edellisessä h8nen tehtäväänsä käsi ttelev"88ä 

raportissani erään Ja hTYin tärkeän odottamattoman tapauksen. 

mittäin Hitlerin valtaanpääsyn. Tällä hetkellä fasoi8llli erittäin 

Jännitettynä odottaa Saksan vaalien tulosta. Jos Hitlerin p~olue 

niissä voittaa eikä enää tarvitse niitä toisia puolueita Ja ryh

miä. Joiden avulla hän nyt hallitsee, niin luulen saavamme to

deta odottamattomia 8uurpoliittisia tapauksia. Vaikka yhä onkin 

totta. ettei fasai .. i, kuten olen sanonut , oikein si8immässään 

luota Hitlerin k7k7yn. muuttuu tietY8ti tilanne ratkaisevasti, 

hänen puolueenaa todella 8&& ene.mistön parlamenttiin. 

Bdelli8es.ä raportissani kerroin aJöBkin erään täkäläi.en 

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi . 
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lehden pilanteosta sen Jobdosta, että Ranakas8& puolue •• 

Ja yaltiomiehet Yalla88& olle.saan ovat toista mieltä välttä

mättömyydestä sopia Italian kanssa kuin oppositioon 

aan. Huvi tt avaa on nähdä, että Herriot nyt on tavallaan to

distanut tämän pilanteon oikeutetuksi sillä kirJoituksella, 

Jonka hän on Julai.sut Petit Proy.n,al lehd.s.ä. Käyt.ttevä

nini olevan selostuksen mukaan hän on siinä sanonut Ranakan 

täytyvän luopua aJatuksesta voida sentimentalisilla rakaatet

tavaisuukailla tyydyttää Italiaa. Täällä tuo lause on käai

tetty tunnustukseksi, että ranakalai .. t poliitikot 

saan Ja Herriot itse italialaisystävällise.aä Touloua.n pu

heessaan ovat tedella tarkoittaneetkin rakentaa sOYintoa 

lian ltansaa vain sentimentaalisilla korul&U1 "· I.a. Italialai

set sanovat Juuri sen arvon noille lauaunno , , 'e antan.enaa

kin. Selvää on, ettei tämä käänne de Jouvenelin tehtiyää 

helpoita. 

Mutta vielä hälyyttävämmin, Jopa mullistavasti on Itali-

assa, niinkuin kaikesta päättäen Saksassakin, 

riot'n eaiint1Jllinen Ranskan Ja VenäJän lähentymisen Ja yh

teistoiminnan apostolina. Hänen kirJoituksenaa on luetttu si

ten, että hän aikoo ryhtyä toteuttamaan OhJelmaa, Joka täh

tää aamaan liitto 8Uhteese.n, mikä ennen sotaa vallitai Ran.

kan Ja VenäJän yälillä. Nyt pitäisi Ranskan demokratian et

siä itselleen SovJetin diktatuurista liittolainen vastusta

maan Saksan, Italian y.m. pyrkiayka1ä. En luule liioitt.l .... 

van! sanoesaani, että tämä aJatua Italias.. on ya1kuttanut 

kUin po.n. On lqYin todennäköiatä, että sen yaiku.tua on 

Jo tuntwnut tai ainakin on pian tuntuva niissä aitk.ia.i 

taloudelliaiaaa neuyottelu1s8&, Joita on täällä käyty SoYJ-

tin Ja !ta1iu halUtuksen Yullli Ja Jotka oyat aen.at7-

ne.t niin huonosti, .tti aovJ.tlib.ttili. on aJoittain oll~ 

JI1 tä se tulee ftikUttaaaan eaim. SUOmen 
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taloWlell1aiin nhh1aiin Italiaan, JOihin on ltoåenut •• 11110 

SovJettia vastaan 

mahdoton sanoa.) 

tähdätty faneerintullin ltoroltu., on vlelä 
rtä 

Italia .i tai.telutta' SovJettla Ranåan .rl-

kol.1iittolaisek.i. Jo. .ii. X.rriot'n puh. si.ältää •• lvän 

ohJ.laan Ja Jo. sitä aletaan toteuttaa, niin seuraa SovJetln 

uusl nOU8Ukausi, Europan Ja mailman ;yhteiäuntaJårJest;ylt .. n.uu

rin vihollin.n hyötyy en.i siJassa Europan eripuraisuudesta. 

Tulos oli.l mas.ntava. Kutta pi.nten .aiden, .-rs1nlt1n SovJetin 

naapur1aa1den realipolitiikalta tiaä aahdollisuua vaatil aivan 

erikoista valppautta Ja t alpuisuut ta • 

S.littämättä on ilm.lstä, .ttä tässä puh •• na ol.va Rana

kan sovJetpollti1kan käänne tai ltäänt.en enn., on i8ku de 

v.nelln BOvinnontyÖll.. Ki.1iala on vielä kiihtlU.empl kuin .n

n.n, .ikä s. maaperän muokkau., Jota fasoi.til.bd.t nyt taas 

v1maatuati harJoittavat, suinkaan ole hyvää valmistusta .ovln

non kylvöll.. Niiden kärlt.vyy. on åu1pussaan, kun n. pilkltaa

vat X.rriota siitä, että hän nyt tahtoo t.hdä V.näJästä Euro

pan n;rk;r1st.n pOliittist.n oloJ.n vartlJan Ja niltä säil;yttä-

vän vo1lDan • 

»e louTen.l - lti3tän hån6n nimeään m.rkitsemäs.ä ranalta

laista sovinnol~.ta .uuntaa - on .il. kaikissa .uhtei •• a nlin 

vastatuul.ssa kuin .. attaa. Ed.lll •••• ä raportlssan1 

.1n vaikea.ti ltä.lt.ttävältsi hän.n avomiellset .nnaltkos.llt;ylta.n

.ä tehtävästään. On ltäyn;rt il.lR1. että nekln ovat hänen tol

mintaansa täällä suoranals.stl v&hinsoittane.t. KUa.oliniin ne 

ovat vaikuttaneet kylmentävästi ;yb4e.sä .en v~ultaen kan.aa, 

ett.i 4. 1. ml.sään tapaUk..... ailo viip;yä Roo ..... ltaueaa1n 

kuin kuusl luukautta. Brä. italialainen pelit t1klto, .i ltu1'ten

ltaan Palasso Oh1glsti, on lt.rtoaan mDlt&&n saanut tehtäväks.en 

saattaa MU.sollnln tYJtJaättÖBY74en 4. l:n ti.toon. Osaltai ltä

slt.tiin 4e l:n .siint~n.n stten, .ttä hän tahtoo BaDDa, 

voin oat.taa va1D k1mat ltImJrautta tälle aslall., Ja 
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italial.i •• t euv.it.. .iinä .J.... mukautua. niin 

h.n1. Jpäilemättä väärä tulkinta hänen aik.istaan J. tarkoi

t ukai .taan, mutta tulkint., Joka on 11ian h.lppot.Juinen 01-

lak.e.n JuurtWlatta .päluulo1aiin JOukkoihin. !ota.t. Jotk. 

ovat älykkäämpiä, ov.t etai ••• äin .elity.tl 

on outo tärkeään diplo ... ttl ••• n tehtäväin tul.van v.ltlo.te

hen menettelyni, ovat päätJne.t •• ur •• vaan kä.itykseenl Jana

ka on lähettämällä d. louvenelin J. antamalla hänen toltot

taa .ovinnonteko.1kel.taan aino •• taan tarkoittanut saatt .. 

maailman .iihen kä.Uyu.en. eUä Q7 .pä.opua on yk.ino

maan Italian, tol.in .anoen, pe.tä kät.n.ä Jo ennakolta 

ken varalt.. PalJon t.phtuu auurpolltlika ... 

• iheet J. .yyt ov.t var.in yksinkert.l •• t J. autkattoaat. 

autt. Jot. ne. Jotka kan.... haluav.t et.l1 .okltelol.1. 

nl. J. mlku laalt.UuJ. nerokk.U. koablnaUoita. volv.t 

.ellt.llä attä hienolmm1ll. J. äl7kkäimm1llä kuvitut •• lll.llla 

Juonirak.nnela1lla. ~ • ..anl .e11ty. d. I:n aen.ttel7n 

.71.tä on Joka t.p.uks.... Rooma.aak1n melkoi.e.ti levinnyt. 

Tlety.tl .iinä on loglikkan.a. Ehkä oll.i liian uskall.ttua 

turv.t. kolaanteen •• 11tyk.een: - naivlteetti. 

UU.i.t. lt.llalai81. är.yttinel.tä seikoi.t. mainitt.

koon vielä Pikku-.nt.nten valt.in väli.et äskel •• t tunn.tut 

JärJ •• telyt, Jotka täällä on tulkittu .iten, .ttä Umä val

tiory~ on tahtonut teho.t.. JårJ •• töän.ä .en .• 0tak.lPol

&uutt. .ilmälläpitäen. - Vl.lä yk.i seikka tulkoon ti74,lli

.yyden vuok.l mainituk.i, n1.titäin Ranska •• a ,.ll1e puikah

taaut vält., että on 01...... ..l.inen liltto Italian, Sak

aan J. lJnkar1D k.sken. nai väl te tunnettiin täUU nlin 

vaaralli.ek.l, ettl päim1ni.ter1 lt.. hallltuks.n 1.tunno ... 

• ~n viralli ••• tl kaaO.l. 

Yaiknkal.t. Jluol1u.U. 4. J. on p-ittänyt 

1bi. Ol.n ... lll •••• ä Itallan J. ~alavlan .uht.lt. koske

..... raporti... _in1nnut hiilen uu41.t.... vakuutu .. n. .ttl 
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Ranaka on valmia 'Yälittämään Adrianaopimukaen a1l1t 1llliatä. 'äite

t ään tarjotun aopimuata, Johon paitai Italiaa Ja Jucoala'Yiaa 

yht ll1ai Ranakakin auo4oaaa tai toinaaa antaaltaeen Italialle 

vakuutukaen aiitä, ettei tarkoita hJökkåykaen yllyttämiatä JQso

ala'Ylan taholta Italiaa 'Yaataan. Samasaa yhteydesaä on vielä 

menty niin pitkälle, että Ran8ka olisi, tällainen aopimus 

lytyksenä, ollut valmia myöntämRän Italialle sen haluaman po

liit tisen toimintavapauden Balkanilla. KertoJani, Jolla on edel

lytyksiä tietää näistä seikolata, väitti, että Jos nykyiset 

tarjoukset 01is1 tehty kakai vuotta aitten, olill aO'Yinto 

tynyt. Nyt ne eivät tehoa. 

Vielä kerran viittaan edelliaeen raporttiini, J08sa sanoin, 

että ykaityiakysymysten takaa aaattaa de JOU'Yenelin eteen nouata 

hänelle ranakalaisena hyvin vähän miellyttäviä Italian pyrkimyk

siä Ja toiveita. Niin on i1meiseati käynytkin. Itsetietoinen 

italialainen sanoo JOistakin raJariidoia

Joka koakee Joidenkin ta Afrikaasa tai kysymyksestä, 

tuhanaien Ranakan a!rikalaisissa si1rtomailaa o le'Yi en 

ten a.emaa, tai muista aellaisi ata pikkuisiata detalJikysymyk

sistä. Joa hän tämän lisäkai selittää als1mmän aJatuksenaa, 

ae on: Ranakan hesemonia Europaaaa on murrettava. Jos Hitler 

saa valtanaa Saksassa vahvistetukai, niin tämä salainen italia

laiBen politiikan päämäärä alkaa siirtyä italialaisen mieles.ä 

mahdolliauuksien Joukkoon. Tämän valoasa selviää myöskin, ettei 

Italia voi vastuatamatta aallia Ranakan yrittävän valJaataa 

SO'YJettiakin "hesemonlanla" takaaJaltsl. 

Alkaa tuntua ailtä. että on Jo anakroniatista puhua Ita-

lian Ja Ranskan Jännitykaestä poliittisena riitaisuutena, Joka 

JOhtuu Joiatakin tYJ4yttämättä Jäänelstä vaatlmukllata 

neistä konkreettialata tol'Yelata. Aika on täsaäkln 

aaraataut eteenpäin, Ja 'Yaat&ttain on nyt kakai maallmaDkatao

auta: parlamentaarlnen 4_ouatia Ja taaoiaa1. nel.atänl on 

erinomaisen ku'Y~vaa. mitä t •• o1atlaet l"~het Ja 

Jat olivat .. lille kortoJalleni aelittäneet, kun oli 
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.0Tinnon mahdollllJUu •• ta Ranuan Ja Itallan Täl1l1ä. a. o11vat 

sanonee_. että Jo. ~.olini Joidenkin ulkopoli1tti.t.n konk

r e.ttisten ayiden TUek.i tahtoi.i .uo.tua .oTintoon Ranatan 

kana.a. niln ta.oiami .i aeni.i enää hänen mukanaan. Niin.T

väati tunnetaan. että Tastakkain on kak.i maailaa&. Jotka .1-
vät 80Ti yhte.n. Olkoon, että tuo puhe oli osakal yl~ieli.yyttä, 

mutta •• on kieltämättä oir.ellista. var.inkin ulkomaalais.lle 

tiläälle laulJUttuna. En.ik.ikin se 0.01ttaa, että ta.oi .. i 

den Jäsenten.ä aJatuk.en mukaan Jo seiaoo niln luJa.ti 

Jaloillaan. Jo on kehittin7' niin vankan oikeaoppilJUuden •• ttä 

u8kalletaan aJat.lla mahdol11auutta nouata itsensä Ducen tantoa 

va.taan. Jo. hän tä.tä oikeaoppi.uuAe.ta poikkeaa. Sellai •• n 

kannan ilmaantuminen. vailtlta Tielä poiltkeulta.llisenakin. on kui

tenkin taaoi.mln itaen.ä vaihei.aa hyvln kiint01.aa 

nen .ekä palJon mahdolliauuk.1a aukai •• va .eikka. Mutta •• on 

toin.n as1a. Tä •• ä ki1nnostaa etupäässä s.. että kertomani 

lauunto o.oittaa Italian Ja Ran.kan välisen Jännitykaen kehU

tyvän Ja muuttuvan luonteeltaan. s. tulee tät.n yhä vaaralli-

a.mmakai • 
Rooma •• a, helmikuun 19 päivänä 193,· 

Italialaisten mielentilaa Jugo.lavian auhteen kuvaavana pik

kupiirt ••• ä Toin Ti.lä mainita •• ttä äatettäin kaikki Jugo.lavian 

kunniakonlJUlelna t01lllivat ita11alai •• t oyat pyytäAeet eroa. !ä

aän el n'nkaan t&r'Yi'ta. merlt1tä, .ttä ballUukaen taholta 

.i ann.ttu käaty tuollai ••• ta ml.l.no.oitua •• ta tai .4.. il

mai.tu t01TOmDa .linä .uht...... vaan OTat aaianosai •• t it •• 

nähtäväati pltiD •• ' turTalli.lIIlpana erota. 
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Herra Mini.teri. 

Täten on minulla kunnia lähettää Teille. Her--

ra K i n i B t e r 1 Suomen Roomassa olevan Lähe-

tystön raportti 5:0 5. Jonka otsikkona on: 

kUaaol1n1n suunnitelma: sovinto suurvaltain kes

ken BQropan rauhoittamiaeksi. 

Va.taanottakaa. Herra 1.1 1 n 1 s t eri. erino-

hv~ .en kunnioitukseni vakuutua. 

• • 1 • 1 n k 1 • 
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Asia: Kussolinin suunnitelma: so

vinto suurvaltain kesken Euro-

pan rauhoittamiseksi. 

Salainen . 

, " I I I l ' f,. .~ '. 

',-- i - /~'io J~-:'-
----
. ~1. ". -33_ 

1 

fJ 10, 

Aiheena siihen, että Yussolini MacDonaldille esitti Euro-

pan rauhan turvaamista tarkoittavan suunnitelmansa, Joka on niin 

suurta huomiota herättänyt ja vuodattanee vielä valtavia muste

virtoJa, ennenkuin siitä Jotakin tulee tai se haudataan niin 

"kunniallisesti" kuin voidaan, oli osaksi pelko, että aseriisun

takonferensei hajaantu1si täyein tuloksettomana, osaksi se, että 

rauhanaeia oli todella erittäin kriitillieessä vaiheessa. Edelli-

Den näkökohta vaikutti ehkä enemaän englantilaisiin valtiomiehiin 

näiden päättäessä viipymättä noudattaa Kussolinin kutsua Roomaan. 

Jälkimäinen näkökohta saattoi olla ensi sijassa Mussolinille it

selleen. Olen nimittäin, kuten raporttieni lukijat tietävät, va

kuutettu hänen rauhantahdostaan. Kaikki merkit osoittavat, että 

sodanvaar, viikkoa paria ennen KacDonaldin Roomanmatkaa oli 8uuri. 

Parooni Aloisi, Italian Genevendelegation Johtaja, nimenomaan ker

toi niinä aikoina Genevessä todenneen8a, miten huolestuneita 

maiden edustajat siellä olivat. Kus80l1n1 puhui qllä . 8ydämensä 

täyttä vak&umuata lauaue8S&aD entisille Pontinisille 80ille perua

tetun uuden kaupungin, Littorian, vihkiäisis8ä viitaten 25 TUOsisa

taa keatäneisiin nyt päättymässä oleviin yrityksiin noiden myrkyl

li8ten aeutuJen kuivattami8ekai Ja aauttamisek8i: tämä on se .ota, 

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

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

.... _ ....................... .... .... ............ ................ .... ..... ............. ..................... -.. -._ ............................ ......... . 

. . -...... -,.. . .......... ........ ..... ......... .............. .. .................................... _ .... ............ . 
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Jota fasoi smi haluaa käydä, älköön sitä pakoitettako kohdista

maan tarmonsa toisenlaiseen sotaan. 

Hänen suunnitelmansa yksityiskohdista ei tätä kirJoitetta-

essa vieläkään ole tarkkaa tietoa. Näyttää, ettei englantilai

si l le mitään valmista esitettykään, ei ainakaan sopimusluonnosta; 

vaan ainoastaan suunnitelman pääkohdat esittävä kirJoitelma. Roo

massa hyvin harvat siit ä ti~sivät, ei ulkoministeriössäkään muut 

kuin alivaltiosihteeri Suvioh. KaoDonaldin tänne saavuttua se 

saaåettiin kyllä Englannin, Ranskan Ja Saksan täkäläisten 

lähettiläiden tietoon, mutta ehdottomin vaitiololupauksin. Pikku

ententen täkäläiset lähettiläät vakuuttavat myöskin, että heitä 

kohtaan oltiin täysin "loJaalisia" Ja ettei siis asiaa heiltä 

salattu. Suunnitelman tarkkaa sisällystä ei siis tiedetä, mutta 

kyllä 8iittävän hyVin sen pääaJatukset. Sen tarkoitus on neu

votteluilla Ja sopimuksella Europan nelJän "le.ntisen" 

kesken pyrkiä Europan lepoa häiritsevien riitakysymysten pOista

miseen. Nämä swrvallat ovat Englanti. Ranska, Saksa Ja Italia 

(Saksakin si1s läntinen eikä keski-europalainen suurvalta). To

dennäköisesti ei ehdotuksessa oltu vielä tarkkaan määritelty it

se riitakysymyksi ä , mutta ainakin keskusteluissa niitä on koske

teltu. Ensi siJalla on tällöin epäilemättä rauhansopimusten re

visio. Hitler on täten saanut Kussolinilta merkittävän 

ti valtaan astuttuaan, kun Mussolini on tällä tapaa tuonut 

tännöllisten keskusteluJen pii»iin kysymyksen, Joka Hitlerin 

tamalle S~san hallitukselle on kaikkein tärkein, etenkin pres

tiishin kannalta. Itsestään selvää on että periaatteessa 

sytyn Saksan ~a .. veroisuuden käytännöllinen toteuttaminen on ~ 

solinin suunnitelman enaimäinen Ja kaiketi myöskin helpoin kohta. 

KeBkusteluia8& lienee myöskin kosketeltu sotakorvaus- Ja velka-

kyaYJll7s tä. 

seen 

On useaan 

Kussol1n1 

kertaan sanottu. että 

ehdotUksellaan pyrki1, 

aJatus, Jonka 

on hänellä Jo kotvan &1-
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ka& ollut, sillä hän lau.ui sen Julki Jo lokakuusaa 

pitämässään puheessa. On myöSkin helppo ymmärtää, että se 

tus on hänelle läheinen. Hänen luonteelleen Ja hänen toimin

nalleen kymmenvuotisena Italian todellisena hallitsijana on Jon

donmukaista halu l öytää Joku auurkonferensseja käytännöllisempi 

Ja ripeämpi keino kansainvälisten riit&kysymysten selvittämisekai. 

Hän yrittää kansainvälisesti toteuttaa vastenmielisyyttään demo

kraattista parlamentarismia vastaan, ja hänelle on Kansainliitto 

itse antanut hyviä aseita. On omituista todeta, että näinkin

ollen hän heti sai aJatukselleen niin innokkaan puoltaJan Juuri 

Englannin demokratian sosialidemokraattisesta pääministeristä. Jä

tän ratkaisematta, ilmeneekö tässä Joku MaoDonaldille luonteen

omainen piirre vai onko se i lmaus siitä rauhallisesta Ja 

saasta realipoliti1kasta, josta englantilaiset ovat kuuluisia Ja 

Joka asettaa käytännöllisyyden teoriojen pyhyyden yläpuolelle, Jo

ka antaa realiteettien määrätä menettelyn, silloinkin kun tämä 

näyttää olevan teorian vastainen. 

Roomassa suurvaltain lähettiläät ovat vaiteliaita 

peräisiä , sillä heitä sitoo käynnissä olevien keskustelujen 

luontoisuua. Silloin tällöin ilmoitetaan heidän pistäytyneen 

valtiosihteerin, harvemmin Mussolinin itsensä puheilla. Niiden 

maiden edustaJat, joita ky~mys ei suoranaisesti koSke, ovat 

asiasta syrJässä. Puolalla ei t äällä nyt ole suurlähettilästä, 

sitä kun ei edellisen kuoleman Jälkeen ole nimitetty. Lehdistö 

on ilman enempiä kommentarioita todennut, että lähettilääksi 

aiJattu on kieltäytynyt Roomaan tulemasta, Ja sanonut sen hu

huJen mukaan olevan mielenosoitusta Mussolinin suunnitelaaa vaa

taan, niinkuin a.ianlaita näyttää olevankin. sitä innokkaampia 

ovat Pikka-ententen lähettiläät. Joku heistä sanoi heti: täaä 

tietää sotaa. Toinen on filosofisen epämääräinen, kolmas aset

tui näennäise.ti auunnitelmaa puoltamaan, mutta selittäen ~ 

merkityksen varain vähäisekai: Kun kerran on ilmeistä, että 

aserilauntakonterenssi on päättävä työnsä tuloksettomaatl, 011.1 
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onnetonta, ellei olisi 

kuvana mahdollisuutena 

mitään, mihin voitaisiin 

ristiriitain selvitt~seen. 

viitata Jat

Ei olla 

aivan toivottomia, kun on tämä keino "aJan voittamiseen". 

Vaikkei siitäkään tulisi muuta kuin vielä yksi (taitaa 

Jo ainakin viides) Julistus olla ryhtymättä sotaan, niin 

olisi sekin positiivisempaa kuin aseriisuntakonteren8sin toiVO

ton "kintaiden pöytään lyöminen". Rauhansopimusten revisio

kysymys tulee Joka tapauksessa esille Kansainliiton peruskir

Jan 19 pykälän mukaisesti Ja niin ei pikku-ententellä ole 

mitään pelättävää. Tähän suuntaan puhuttiin ensi aikoina 

odotettnessa Pi~ententen hallitusten enemmän tai vähemmän 

kylme~iskoista kannanottoa Kussolinin suunnitelman suhteen. 

Palazzo Gbigi ei puhu mitään eikä voikaan pubna, 

lä tämä suurpoliittinen aloite on, kuten sanottu, tapahtunut 

sen sivu1tse. Lehdistöllä ei tietysti ole kuin yksi kanta. 

Päälehdet ovat pidättyväisiä käsitellessään muualla maailmassa 

virinnyttä kiihkeätä keSkustelua. Mutta kuta enemmän Ranskassa 

Ja Pi~ententessä ilmenee vastustavia ääniä. sitä enemmän 

esiintyy täälläkin ärtymyksen oireita. Vastustavien 

den selitetään pääasiassa tulevan siitä osasta ulkomaista 

lehdistöä, Joka aJaa sotatarveteollisuuden etuJa. 

Mussolinin tarkoituksena oli, kuten sanottu, epäile

mättä sodanvaaran torjuminen Ja Europan rauhoittaminen Juuri 

niiden toimenpiteiden kautta. lähinnä raubansopimusten revi

sion, Jotka hän Jo vuosikausia on Julistanut ainoakai te

hokkaaksi keinoksi. Europa rauhoittuu, Jos suurvallat 

tuvat, niin hän aJattelee, Ja siksi on näiden 

hantyö omassa kekauudesaaan. NelJän suurvallan 

ti Ja ilman meluisia, sanomalehtimiesten piirittämiä kont.-

rena.eJa laka1stava omien portatttensa edusta. Tässä on 

hTlin Jaettu. Baslmti ... väl1tttää lähinnä Ranuan Ja Ita

lian keuen, Italia tekee ~oitavansa Berliniasä. tietysti 

.ielläkin lIlD6lann1n avulla. Kpäluuloiauudelle ei ollut 

ata lijytää keinoJa .elittääkaeen koko aloitteen 
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8i hyökkäykseksi Ranskaa Ja Pikku-ententeä vastaan: sen tarkoi

tus oli eristää Ranska liittolaisistaan. Tämä väite ilmeni tääl

läkin heti paikalla. Mutta si10ä on ennenaikaisesti tehty Johto

päät öksiä , sillä onhan Ranskalla tilaisuus harkita Ja päättää, 

eike kukaan ole II"'" voinut ol,ttaakaan sen yllättävänsä. So

pimusta yhteistoiminnasta ei synny. ennenkuin nähdään, mitä se 

sisält-ä, ennenkuin suurvallat ovat itselleen selvittäneet, mi

hin kunkin on yhteisen hyvän vuoksi alia tuttava, mitä ne saa

vat pit ää Ja mistä niiden on tingittävä. 

Mus801in ehdotus on ennen kaikkea käytännöllinen. Hän on 

virittänyt asiallisen keskustelun kysymyksistä, Jotka tekevät 

maanosamme olot rauhattomiksi, virittänyt tämän keskustelun niiden 

kesken, Joista kuitenkin Joka tapauksessa rauha viime kädessä 

riippuu. Saatujen tietojen niukkuudesta Johtui aluksi se käsi

tys, että oli tarkoituksena heti luoda Europalle Jonkunlainen 

Johtokunta, Joka sitte ryhtyisi päättelemään Ja säätelemään omis

ta Ja muiden asioista. Käytännöllisesti kuitenkin täytynee käy

dä Siten, että koetetaan saada heti alkaneissa keskusteluissa 

pahimmat riitakysymykset suurvaltain kesken sovituiksi. Kun tämä 

on tapaatpnut, saadaan riidat pienempien kesken sitte kyllä so

vitetuiksi • 

• e pienemmät valtiot, etenkin pikku-entente Ja Puola, 

Joiden pyykkiä samalla pekosta Joudutaan pesemään, saavat kes

kusteluissa kyllä mielipiteensä kuuluviin, siitä pitänee Ranska 

huolen, vaikka ne eivät its. suorastaan pääsisikään välittömäs-

ti mukaan. N1111ä valtioilla 

tytsemmin kysymyk8essä, kuten 

taasen, Joiden edut eivät ole eri
nähdäkseni 

Pohjoismailla, on /täy8i syy toivoa, 

että Kus.ol101o aloite Johtaisi tulokseen. Jatkuva levottomuus, 

varsinkin kun .odanvaara yhä kärJistyy, uhkaa näitä kaikkia 

äärimaäi •••• ä määräs.ä. Ei ole enää varaa eikä ole aikaa tuh-

lattavana hyö4lt~~i1o keatu.telu1hin. 

Italian bal1ita. 011.1 i1mel ••• ~l toivonu~. 

suntakoaf.r .... 1 01i.1 lähtenyt pää.iä1a1omalleen ryhtymä~~ä 0 

ka&n kä.it~1 .. ään KaoDoD&l41o vil.ei.tä eh40tuata. Tolvo~~lln 
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aaatavan 

käydään. 

aikaa keskusteluille, Joita Kuasolinin suunnitelmasta 

Pettymystä. Jota tunnettiin. kun käsittelyyn päätet-

tiin ryhtyä. ei täällä kuitenkaan millään tavalla näytetty, 

mikä 

taan. 

luonnollista 

Nyttemmin 

pelkästään hienotunteisuudesta KaoDonaldia koh

on Jo kuukauden loma otettukin. Ellei tämän 

kuuk8U~en aikana 8aada mitään aikaan MUS801inin e~otuksen poh

Jalla, Jatkunevat Geneven keskustelut. Näh~ään . onnistutaanko 

8iellä sitte paremmin kuin tähän saakka. 

Roomassa ei olla tällä hetkellä erityisemmin toivorikkai

ta Mussolinin suunnitelman suhteen. Vielä vähemmän tietysti 

Geneven mah~01lisuuksi8ta. Tilannetta pidetään näinollen synkkä

nä. Vastakkain on kaksi realiteettia. Kussolinin. Joka vaatii 

äärimmä1siin käytännöllisiin ponnistuksiin sopimustietä rauhan 

hyväksi. sekä ranskalaisen kenraali de Cugnaoin. Joka Julistaa: 

arvoa Ja merkitystä on ainoastaan liitoilla Ja patalJoonilla. 

Kielestäni on itsestään selvää. millä puolella on pie~ 

ten kansain myotätunto. Ehkäpä sentään Ranska Ja pikku-enten

teki~ ~ävät luottamuksen kenraaliensa "realiteetteihin" . 

Roomassa . maal1sj un 31 p : " 1933· 

vb· 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

~J RYHMÄ: ........... \ .................................. .......... . 

OSA~TO: Cl.tJ. .. : ................. .. .............. . 

I 
ASIA: ..... ........ .............. .. .. .... ... ........................... ........ . 

Qf2~ .... ~ ...... ~ ..... _~ ... 'kCQ_( ., 

__h~__ _ 
rt /Q' t9 .33 . . _ ..................................................................................... ..... ......... -...... ···· ·· · ·· ····· ······· · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·I · ··· ···· · ····~t· · · ········-

IO,Ooo-X-H 16U 



• 

• 

:0 406. 

Roomassa, toukokuun 8 p:nä 1933. 

"·(f~: I6.. i:2~ . :33 
1~~3 J • - _ -_- -

......) , 

~ I I() 

Herra M i n i s t eri . 

Täten on minulla kunnia lähett ~ä Teille, Herra 

1.1 i n i s t eri, Suomen Roomassa olevan lähetyst "n 

raportti N:o 6, Jonka otsikkona on: 

"Mussolinin suunnitelma" Ja Italian politiikka. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, 

sen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri Ä. HACKZELL, 

H e 1 a i n k i . 
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ROOll4 SSA OLEVA LJUlETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6. 

Rooma s a 8 p:nä touko kuuta 19 33. 

Asia: "Mussolinin suunnitelma" ja 
Italian politiikka. 

Salainen . 

Aika kuluu ja mustetta vuotaa, mutta Mussolinin 

neljän suurvallan yhteistoiminnasta Europan rauhan turvaamiseksi 

yhä hallitusten harkittavana. Kuitenkin pidetään täällä yleensä 

varmana, että jonkunlainen sopimus syntyy sitä minulle on Pa-

lazzo GbigissRkin vakuutettu - mutta onko se oleva juuri se 

miksi Mussolini sitä alkuaan suunni t teli, on epäiltävää. Pikemmin 

on uskottavaa, että se mit- kerran allekirjoitetaan, on oleva 

melkoisesti "denaturoitu", käyttääksemme er-än saksalaisen lehden 

sattuvaa sanaa . Joku sopimus tulee allekirjoitettavaksi pelkås-

tään kohteliaisuudesta Mussolinia kohtaan. Toisaalta täytyy myön

tää, että myöskin Italian hallituksen, s.o. Mussolinin oma kanta 

siitä, mihin on mahdollista päästä, on ollut kehityksen alainen. 

Huonoimman palveluksen Mussolinin suunnitelmalle teki oike

astaan Saksassa nyt vallitseva suunta. Juutalaista syntyperää ole

vien saksalaisten kohtalo omassa maassaan hälyytti pahasti Ja 

vaikutti varsinkin anglosaksilai.~s.. maissa saksalaisvastaiseen 

suuntaan Ja samalla myöSkin vastoin Mussolinin suunnitelmaa. Eng

lantilaisten valtiomiesten ja suurten lehtien tunnetut lausunnot, 

joita sivumennen sanoen. lehdet tä~llä eiv-t ole selostaneet. oli

vat paha isku sekä Sakaalle että Mussolinin suunnitelmalle. ~un 

tiedustelin ulkomi nisteriösaä, mitä täällä arvellaan Saksan tapahtu-

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

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



mien vaikutuksesta Englannissa, sanottiin minulle suoraan: quelle 

gatte. mik- typeryys. Ja kerrottiin. että Juuta laiskysymyksen 

kärJistäminen, varsinkin heitä vastaan aloitetun boikotin keske-

yttäminen alkuunsa, Johtui siitä, että Mussolini nimenomaan va-

roitti. On hyvin tod ennäköistä, että myöskin eräät my~hemmin 

esiintyneet rauhoittavat ilmiöt Saks an pOlitiikassa ovat johtuneet 

Italian toivomuksesta. Ajattelen tällöin varsinkin niitä Julkilau

sumia, joita aivan äskettäin on vaihdettu Saksan Ja Puolan kes

k en. Kun Saksan valtakunnankansleri nimenomaan Puolalle vakuutti 

~san tahtovan pysyä sopimuksi~sa, oli täml koridoorikysymyksen 

vuoksi odottamantanta, mutta se oli so pusoinnussa Italian halli

tuksen kannan kanssa Ja oli omiaan raivaamaan poia eräitä vaka

via esteitä Mussolinin yhteistoimintasuunnitelman tieltä. 

Erää~s~ keakust 3lussa , joka minulla oli äskettäin ulkomi

nisteriön alivaltiosihteerin kanssa, halusin tietää, mitä Italian 

hallitus oikeastaan suunnittelee revision suhteen Ja miten tämä 

a jatus tulisi toteutettavaksi yhteistOimintasopimuksen puitteissa. 

Vastaus oli hyvin rauhoittava. Yhteistoimintasuunnit elma tahtoo 

luoda J ärjestelmän. Joka turvaa Europan väkivaltaiselta revisiol-

Unkarin auttaminen on ensi sijalla Ja lähinnä Italian halli

tuksen sydäntä, mut ta Juuri Mussolinin ehdottoman yhteistoiminnan 

puitteissa voidaan sitä rauhallisesti käsitellä Ja harkita, mitä 

voidaan tehdä, Tiedustelin. 

Ja minulle vastattiin, e t tä 

mitä. ajatellaan korldoorlkysymyksestä 
I 

Juuri se kysymys osoittaa. miten 

hyödyllinen Kussolinln suunnitelman toteuttaminen ollsi. Nyt on 

tilanne sellainen, että Saksa sellttää e1 voivansa ajan pltkään 

sietRä JärJestystl, Joka Jakaa valtakunnan kahtia, Ja toisaalta 

Puola vakuuttaa. ettei luovu nellöaetristäkään ilman sotaa. Täl

la1aessa tilanteessa on koridoorikysymys tällä haavaa pakosta 

JätettäTä syrJään odottamaan aikaa, Jolloin se ehkä voidaan Jol

lakin tavalla sovinnOS8& Ja sopivaa painostusta käyttäen JärJe.

täi Europan rauhaa rikkOmatta. - Kun Saksa nyttemmin selittää 

Puohle noudattavansa sopimuksia. on tämä vakuUtus s iia sopu-
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soinnusaa Ita lian kannan kanssa ja edellytt··ä täme.n tulenaran kysy

myksen rauh.alli sta r atkaisua. 

Hitlerin Saksa on muutenkin viime aikoina kohdannut kyl

myyttä Italian ta.holta. Lehdistön kanta on sille kyllä jatkuvasti 

my Oo t ätuntoinen , mutta poli t11kka ottaa tosiseikkoja huomioon. Pa

p enin ja Gör ingin käynti Roomassa, ni in suurta kunnioitusta kuin 

heille , varsinkin viimemainitulle osoitettiinkin, ei johtanut mui

hin tuloksi i n kuin Saksan hillitsemiseen. Vähän heidän käyntinsä 

jälkeen minulle ulkoa siainministeriössä sanottiin: "Saksan ja Ita-

ijan välillä on kysymyksiä, joissa 

do niit ä luetella, mutta tiedättehän 

emme 

ne 

ole yhtä mieltä; en tah-

muutenkin." Epäilemätön-

tä on , ettei Italia suinkaan mielellään näkisi Saksan alkavan 

pyrkiä Balkanille päin, ja täm- vaara saattaisi olla lähellä. Itä

vallan Ansohluss on tunnetusti suunnitelma, joka ei käy yhteen 

Italian toiveitten kanssa. mikä ilmeni myöskin Dollfussin Rooman

matkan aikana. Tem-n lisäksi tulee se maini tsemani seikka, e t tä 

Saksan uusi suunta jyrkkyydessään vaikeuttaa suunnitelmaa, Joka 

Mussolinille on erityisessä määräss~ kunnianasia. Papenin käynti 

t!tellä koski Vatikaania Ja johti sekin k ielteisUn tuloksiin. 

ei onnistunut saamaan VatikaanY lupaamaan vaikuttaa siihen 

suuntaan, että katoolinen keskusta liittyisi hitlerilä isyyden kan

nattaJiin.Vatikaani tietysti kulkee omia tietään , mutta se välttää 

kyllä tällä haavaa valitsemasta tietä, Joka vie päinvastaiseen 

suuntaan kuin fascistihallitus toivoo. Kaikki nämä seikat osoitta

vat perusteettomiksi erlissä ulkomaalaisissa lehdissä näkyneet olet

tamukset, että Saksan Ja Italian välille on muodostumassa alli

anssi. että niiden etuJen suuri yhdenmukaisuus johtaa niiden ul

kopo11tiikan yhdistämiseen. Tämä ei ainakaan ole ollut mahdollista 

siltä pohJalta, mille hitlerilä1syys näytti aikovan Saksan ulko

politiikkaa Johtaa. Joa tämä suunta muuttuu, niin ken tietää. 

Mutta sen täytyy Joka tapauksessa muuttua siten, että anglosak

sil&1set vallat saavuttavat Jälleen luottamusta Saksaan. Ita11a 



ei tahdo vaarantaa yst i vyytt-än n iihin Hitlerin Saksan yhteistoi

minnan vuoksi. 

Mussolinin pakti toteutet tuna avustaisi Euro pan rauhaa erit-

t ä 1n suuressa m "iiri ssä niin sanotaan täällä - siinäkin suh-

teessa, että sen puitteissa 01is1 helpompaa kuin olojen pysyes

s ä nyky1s1lleån pyrk1- parempien suhteiden luomiseen suurvaltain 

kesk en. Palazzo Ghigissä sanottiin t-sså suhteessa: nyt on ti

lanne sellainen, ett ~ jos nousee ky~ys Saksan ja Ranskan vä

lien parantamisesta , aletaan heti laskea, ket- vastaan tämä on 

suunnattu, ja ne suuremmat ja pienemmätkin vallat, jotka luule-

täten joutuvansa huonompaan asemaan, a lkavat vasta toiminnan. 

Sama on tulos, Jos a letaan todella pyrkiä Ranskan Ja ~talian 

kireiden suhteiden lievittämiseen. Kaikkein neljEi.n suurvallan ol

lessa yhteistoiminnassa Ja keskustellessa näistä asiois t a yhtei

sesti, ei epäluuloisuutta synny. Tämä on kai Juuri se, mitä 

nykyisin tapahtuu, Ja Juuri t-llaisten eppl uuloJen hälventämisek

si on Saksak in rauhoi t tanut Puolaa. 

Viel ä on erä s suuri kysymys, Joka liittyy l äheisest i ky

symykseen Mussolinin suunnitelman kohtalosta, nimittäin aseiden 

supi s tami skysymys . Hitlerin valtaantulo ja h anen puolueensa ensi-

Itmåiset otteet ovat muuttaneet periaatteellisen påe.t öksen Saksan 

yhdenvertaisuudesta vaikeammaksi toteuttaa kuin oli l uultavaakaan. 

Europa a lkoi peljätä Saksan sotaista henkeä. Italian hallitus on 

sekin t a rkistanut ja täsmällistyttänyt kantaansa. Minulle on ni

menomaan selitetty: niin kauan kuin aseiden sup istamiskonferenssi 

j a tkaa työt~än , ei Saksan voida sallia aseistuvan. Jo s konfe

renssissa, kuten on toivottavaa, p··äst··än t u lokseen, Joka Joht aa 

asteettaiseen aseiden supistukseen Ja t··tä on alettu toimeenpa.n

na, voidaan sallia Saksan asteettain 11s~ävän aseistustaan, mutta 

tietysti konferenssin pe.etöksen hengessä. Ja sillä tavalla voi

daan kerran sopivassa tulevaisuudessa päästä Saksan taaa-arvoi

suuteen, mutta tavall a, Joka ei herät- pelkoa eikä vaar~a rau

haa. Ellei taaaen konterena~i pääse tulokseen, ei mik-än voi · 
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est-ä Saksa a a seistaut umasta . 

T-ten siis on kuluneiden viiJcko jen a ikana US80linin suun-

nitelma kohdannut vaikeuksia. j oita ei alkuaan vo itu odottaa. Mut

ta toisaalta as ia on k ehittynyt s iten, ett~ eri maat ovat lähen

t yneet toisiaan. mihi n on vaikuttanut sekin, et t i Italia yhä sel

vemmin on vakuuttanut suunnite~ toteuttamista mahdolliseks i Kan

sainliiton puitteissa. Alkuper"inen suunn itelma on kyllä täten tul

lut osaksi "denaturoiduksi", mu t ta kun se l opulta a l lekirjoitetaan, 
~. 

niinkuin t apahtuu, ;;;E.t aivan odottamattomia kä~nteit" satu, niin 

tiet"ä se melkoista j ännityksen 

ttn tapahtunu t ja mU" tiedet"än 

l aukeamista. ielestäni se. mitä jo 

eri hallitusten kannasta, antaa 

a ihetta uskoa t ätä, vaikka Italian lehdistö onkin viime aikoina 

J"lleen saanut alkaa hyökk"ilynsä Ranskaa vastaan. Suunnitelma ei 

ole enä ä samassa määrässä yleisen huomion keskipisteenä kuin esiin-

tymisense jälkeen, mutta Jos havaitaan. ett" se on aiheuttamain

sa keskustelujen kautta l&hentänyt suurvallat toisiinsa, on sillä 

merkityksensä. 

Roomassa, toukokuun 8 pätvänä 1933· 
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Roomassa. toukokuun 27 pä1vänä 1933. 
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7~' '33 . 

!) e/~ 

Herra U in i s t eri • 

Täten on minulla kunnia lähettää 

Teil le. Herra K i n i s t eri, SUomen Roo

massa olevan lähetystön raportti N:o 7. 
otsikkona on: 

"NelJän vallan sopimuksen" kohtalo. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s 

r 1, erinomaisen kunnioituksen1 vakuutus. 

ltena lJlltoas1a1Dm1n1ahrl .&.. JUt:rmjL, 

H • 1 a 1 n k 1 • 
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ROQMA SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7· 

Rooma ssa ?7 p:nä touko kuuta 193.3· 

Asia: " ~~.~.~j.än ... ".a.~.la.n .. sp. ,p imv.ksen."koh
talo. 

Salainen. 

Mussolinin "neljin vallan sopimuksen" kohtalo on ai van 

meisin" päivin" suuressa meär"ssä 8~istynyt. T"ll" hetkellä on 

kaiketi kielteinen tulos todennS1t öisQmpi kuin myönteinen. v;aikka 

t!iäU" vie t: p ar i p ;:ivile sitten allekirjoittamista odotettiin pci-

västä toiseen . Oli vain - niin sanottiin ulkomini steri ön taho 

ta parafoitava teksti Genevess~ oleskelevien ulkoministerien 

kesken ennen allekirjoittamista. 

llussolin in alkuper"iseen ehdtoukseen tuli. kuten tiedet"fin. 

Ranskasta ensin vastaehAotus laajahkon promemorian liitteenä. T~

m"n promemorian teksti julkaistiin äskettäin eriässä belgialai

sessa lehdessä. Josta se otettiin Tempsiin. Tiiäll" vakuutetaan, 

että t"ten julkaistu teksti on oikea. Sopimuksen vastaehdotuksen 

pykäliä ei sensijaan ole julaistu. Kikäli olen niit ä nähnyt, on 

päähuomio kohdistunut Kansainliiton liittosopimuksen 10, 16 Ja 19 

pykäliin, varsinkin 19:nteen, Jossa on kysymys rauhansopimuks.sta. 

Tämän pykälän mukaisesti Ranska on ehdottanut, että neljän val

lan sopimuksessa puhuttaisi in rauhansopimusten uudestaan tutkimi

sesta eikä sii. reYisiosta. Ranskan vaataehdotuksen saavuttua, al

koivat Roomas.a pitkät keskustelut eikä mit~;n tapahtunut. Sel

lainen asia1ntila luonnollisesti lopulta kiusaai, Ja niinpä Gran-

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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dl Lontoossa ponnisti voimiaan saadakseen aikaan 

män askeleen eteenpsin. Seurauksena oli Bnglannin vaetaehdotus, 

Jossa, mik~li tiedän, varsinkin liittosopimuksen 16:nnen pykälän 

sanktioiden ottaminen nelJän vallan yhteistoiminnan piiriin on 

saanut osakseen vastustusta. Näiden kohtien ympärillä on 

telu Roomassa li ikkunut viimeiset viikot. Lisävaikeutena on ol

lut kys~~ys siit~ aJasta, minkä kuluessa Saksa saisi saavuttaa 

aseistukaen taaavero isuud en , toisten alentaesaa aseiatustaan Ja 

Saksan asianhaarain mukaan asteettain niitä lisätessä. 

Niinkuin olen ennen hu.mauttanut, Hitlerin valtaantulo Ja 

natsien kiihkeä poli t11kka oli kaataa koko asian. 14ussol1ni sai 

kuitenkin Berlinin uudet vallanpitäJät hi~lityika1 Jotkut 

väittävät, uhkaamalla päättäväisesti lähentyä Ranskaa. Göring 

on tällöin ollut "yhdysupseerina" Berlinin Ja Rooman välillä. 

Tällainen valtakunnan ulkopolitiikan edustaJain syrJäyttäminen ei 

ole voinut olla mieleen Neurathille eikä Wilh.~strasselle. Gö

ringin toinen matka oli esim. niin odottamaton, että Saksan 
Jo 

aaVas.-.din emännän keBtoman mukaan hänen miehensä sai G:n /01-

lessa matkalla siitä tiedon siitä Rooman hotellista, Johon hä-

nen seuralaisensa aikoivat asettua asumaan. Joka tapaukaessa 

Mussolini harJoitti n~n ankaraa painostusta Sakaan vallanpitä-

Jiin, että nrunä useiden muiden yleistn mielialaa rauhoittavlen 
/ 

selitysten ohella, lopulta hyväksyivät Ranskan ehdottaman luon

noksen nelJän vallan sopimukseksi, vieläpä luopuivat aluksi vaa

t1maataan viiden vuoden mäl8laJaata aaeiatukeen tasaveroisuuden 

aaavuttamisekai Ja hyvåkayiv-t klmmenen vuotta. Siinä suhteessa 

)lusaolini S118 onniatui JärJeatämään kaikki hyvin. Erb täkäl. 

ulkoministeriön virkamiea, JOlta kyayin, Joko sopt.ua kohta ai

Jotaan allekirJoittaa, aelitti allekirJoituksen luultavaati ole

van piakkoin o40tettaviasa Ja mainitsi ayyksi tähän ~ään 

kääntee.een, että tOiad, varainkin Ranska, o .... t havainne.t, 

ten suuri vaikutua Italian hallituka.lla on Berliniaaå, aelti 

tlten palautuneen luotturultallll TUOltai taipuvat aop1auklleen. 
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Ja kuitenkin juuri niinä päivinä, jolloin tämä keskustelu 

tapahtui, tilanne muuttui. Lehdissä on väitetty syyksi Pikku 

ententen j~Tkkä- kielteistä kantaa. Tämä tuskin on täysin 

vaan pikemminkin on uSkottavaa, että Puola on taipumattomuudel

laan pannut liikkeelle uuden vaetavirtauksen. Se mitä edellä 

mainitsin Englanni n hallituksen kannasta 16:nnen artiklan suh

teen, on lisävaikeutena vaikka ehkäpä ei voittamattomana. 

si tulee. että mtkäli täällä Pikku ententen piireiseä väite

tään, Ranska on jälleen alkanut epe.röidä. Odotettu Ranskan hal

lituksen kukistuminen merkitsisi tosi&äiallisesti suunnanmuutosta 

tässä suhteessa. Tilanne on siia sellainen, sanotaan täällä, 

että kun Sakea Ja Italia ovat. ehkä ranskalaisille otottamat

tomaati, hyväksyneet Ranskan hallituksen ehdottaman sopimusluon

noksen, nUn vetäytyy Ranska pois tämän ehdotuksen takaa Ja 

käyttää tuttua Ja helppoa keinoa: hallituksen kaatamista. Asian 

luonteeseen kUuluu, sanotaan edelleen, että RanSkan hallitus ei 

tietysti kaadu itse omaksumaansa k~taan neljän vallan 

sen suhteen, miki ol1si miehekästä, vaan 

kekysymykseen. Tulee uusi hallitus, ehkäpä sopimuksen vastusta-

Jan Herriotdm, ja koko &uunni telma menee ~:t;yyn • 

Poliittinen ilmakehl on tällä tavalla synkistynyt neljKn 

vallan sopimuksen ymp~rillä_ Tosin kyllä kuuluu de Jouvenel 

vielä väittävän olevansa toivorikas, mutta yleensä on täällä 

tähän saakka uskollisesti säilytetty optimistinen 

tunut. Jos niin lopultakin kä7. että nuotta nousee "vesiperä

nä". on aiitä oleva mitä valitettavimmat seuraukset Europassa. 

Sen U8kaltanee sanoa, vaikka onkin ennenaikai.ta ryhtyä kaavai

lemaan niitä helposti nlhtäviä JOhtopäätökeiä. joihin suunnitel

man luhistuminen Johta1a1. 

Rooma.... toukokuun 27 päivinä 1933-

.Jt: .. 
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SUOMEN LAHETYSTO 

N:e 548. 
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R.emaalåhetyatön 
rapertti B:. 8, 

33 

/ 

Lähetystöllä en kunnia täten ehel11aena 

Mi.1steriölle lähettää Suemen Reemassa elava. Lähe

tystö. rapertt1 N:e 8, Jenka et.1kkena en: 

Uua.e11nin sepimuksen tarkeitua Ja teksti • 
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ROOK!. SSA OLEVA L1UIETYSTÖ. 

RAPORTTI 0:0 8. 

R • • m a ssa ],,4 p:nä ~ •• ä kuuta 19. 33~ 

Asia : lIu ... linin aepimuka.. tark.i

tua ja tekati. 

Salainen. 

R •• ma •• a .d.t.ttii. jiinnittyaeiaå lIu ••• lini. luvattua •• ii.t~ 

mi.tä s •• aati •• a. jännityks.llä ••• vu.k.i, että tied.ttii. häa.n 

aill.i. käsittelevåa ehd.tt&maaa.a •• ljänvallan s.pimusta. T.k. 7 
p-ivänä .li j. ilm.it.ttu hå •• n puhuvan, mutta 8.pimu.t.ksti ei 

.llut vi.le valmis ja .ii.pä hän raj.itti puhes.vu.r ••• a siihe •• 

• ttä keh.itti se.aattia kåymää. ää.e.tämäFn ulk.mi.i.teriöa m.n.

s äännustä Ja ilm.itti •• iintyvänsä s.uraaVaRa päivänä . J.a 

.n. Seuraavaksi päiväksi e~i ~e~~~i saatu valmiik.i. Mu ••• li.i 

ti .d.t.tu. puh.... J.nka Jälk... ..pimu.tek.tiR p&ra~.i.ti 

tui Palazze V ••• zia •• a. 

Tämä lIue •• li.i. puhe •• aiia tärk.ä. että.. syytä tä •• ä tehdä 

.iitä •• lkea vi.läpä .uera.taaR k p.äat-ä se. tärkeimpiä k.htia. J •• • e

pimuk •• ata ted.llakia tul ••••. Eurepaa pel1tiika. k iiånaek.hta, mit" 

tä Italiassa - luen.elli.e.ti aivan yk.imieli.esti Ja mitä sup.rlatii-

vi.immin .a.ein - s.kä suur.s.a •• a.sa muu. maailaankia lehdistöä .anu&-

t.taaa, en puhe tärk.ä a.iakirja suurvaltaia va.tai ••• p.litiikaa ymmärt 

mis.ll •• 

S.pimuk.e •• yatymruni.t.ria.ta Uu ••• lini mai.it.i, .ttä .e. ajatus 

selvi.i häaell •• kun viim. k •• äaä a •• id •• ril.untak •• t.r •••• l kesk.ytyi 

pää.emättä tul.kailn. Lekakuu •• a häa T.ria •• puh ....... 

se. julkilauaul. AJatu. tull häa.ati vl.lä t ärkerunmäk.i maallskuu. 

XXlCXX'TXTTXXX"'" CTTlJCXXXX .a. kua Eurepaa pel1ti1ltka .äyttl 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) ~i ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .... ..... J ' : 

..................... ... .................•............................................. .........•........• ..... -... ~ .... ................... ........... .. ....... -........... -.- . 

.................. _ ... " .. _ ... ......................... ............................................... .... . 
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ylen harmaalta uaeista syistä eikä v[h1mm1n senvuokai. ettei 

mainitun konferenesin toinen vaihekaan pääaayt eteenpäin. T~ä 

on, sanoi hän. ajatukeen henkilökohtainen ayntyhistoria. jolla 

on vain toisarvoinen merkitys. Sen objektiivinen ayntyhiatoria 

on toinen. Sopimua liittyy niihin kansainvälisiin aopimukeiin -

ensiksi ja ennenkaikkea Locarnon aopimukseen - jotka 

min ilmi tuovat valtioiden välisen yhteiaymmärrykaen ja yhteiatoi

minnan hengen torjuen toisilleen vaatakkaiaet ~ybmitykset ja toi

silleen vihamieliset poliittiaet tarkoituaperät. 

Locarnonsopimua on vuoden 1925 1 okakuul ta. Neljän aopimUe 

on sen loogillinen. välttämätön kehityavaihe. 

Locarnon aopimuksesaa määriteltiin .elväati neljän vallan 

asema ja luotiin edellyiykaet. Joiata myöh~in voitaiaiin ke

hittää määrättyjä johtopäätök.iä. Matta Europan politiikka on 

aeuraavina vuoaina siitä usein. liian usein loitonnut. Oli kui

tenkin tullut aika neljän länaimaisen vallan palata vuoden 

aopimuksiaaa vahvistettuihin periaatteisiin Ja Juhlallisesti 

tua yhteistOimintaan. yhteisymmärrykaeen niitä it.eään koskeviasa 

kyaymyksiasä. sitoutua kaikkiin ponnistuksiin toteuttaakseen te

hokkaan yhteistoimiaaan politiikkaa ei ainoastaan omassa keakuu

dessaan vaan myöe1tin muiden valtojen kanaaa. Tämä Juuri on fi8 

si toumua, minkä uuai sopimua antaa ensimäiausä art1k1aasaan. 

ka on sen pC'Ue1tohta. 

Sopimuksen alkuperäinen luonno. jätti mahdollisuuden jat-

kIlvalle tåydell1eemmälle valm1ehlulle. neläpä sitä vaatikin. 

aen kuitenkaan saamatta a.ettaa keskllsteluun peru.aJatuata. Jonka 

• olia aoplmukselle luonut Jotta .e ollal todelllauutta paremmla 

vaataava Ja kOnkreettlaempi kIlin muut aopimukaet. joiden tarkol

tu.perät ovat enemmän ylelalaatuiala. 

Sopimuksen ... imä1n.. ykalt71akohtainen valmiatelu tapahtui 

ual1ekuua 17-18 pä1vuä MaoJ)eaald1a Ja S1monin kizdoa.ä Roomas

ea. Bnglant1la1 .. t mlaleteri' ÄJVäkaylvät alueta alkao. ..p1muk

soa poruaaJatukso.. Jatkuva vala1sto1u tapah~ Paria1.... Ja 

Juur1 raaakala1a.. 1uoaaoke" pohjalla tapahtuiyat • .uvottolu'. 
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Jolden tarkoltuksena 011 saatt.. lopulll.es.a tek.tl •• ä 

tUUJl neljän ky.ymyk .... ä olevan vallan .å)tOkohdat. Jotll:a 

al.a olleet yhd.nmuk&l.lQ. 

MDnet .opimuksen kohtaamista vastaväittelstä ovat Johtu

neet en.mmän tunn •• yi.tä kuin to.la.iain harkltu.ta tutkimi •• .

ta. Ei ole k7.ymyk •••• ä protokolloida Ja vahvistaa valtioid •• 

lopulllnen Ja muuttumaton hierarkla. S.llalnen hi.rarkla 

Jektilvls.stl. historialli ••• tl olemassa, mitä tule. Läa.l-Euro

pan nelJään valtioo., mutta se .1 merkit.. ylivaltaa tai di

rektorlota. Joka pakoittal.i oman t~to •• a toi.ille. Itee XaR

sainliitossa, Jonka JärJestel,a määrä.ivät oik.auskolaet d.m.kra

tian Ja ta.a-arvoi.uud.. peri .. tt •• t. aäätl liltto.opimus valti

oid.n k.ak.. arvoJärJ.atykseD määräämällä .räll1. valtioille 

ayväia.n paikan n.UYost..... tol.ill. puolipyayväiseD Ja vi.lä 
~~ 

toi.ill. (p~utuvan. U. valti.t, Joilla tät.n on py.yväi ••• 

paikka n.uvoet.a.a. ovat ,luuri En&lanti, Ranaka, Sakaa. Italia. 

Nlillä on aii. Liitto.opimuk.en mukaan suoranaia.. Ja pyayvän 

tQim1nnan mahdollisuus Ja ••• mukaia •• ti auurempi vastuunalai

suu. it •• naä Ja maailman ed.aaä. liid.. k.akinäist.. suht.id •• 

suuremma.ta tai pienemmä.tä normaliauud.sta Ja ay4äm.lli.yyd •• tä 

riippuu my~a Ja enn.n kaikk.a toi.ten valti.id.n rauhallin.n 

kehitya. 

Sopimuk... "poliitti •• t" pykälät ovat 5eD .naimäin •• , t.i-

nen Ja kolma.. On ymmärr.ttävää, .ttä niid.. valmiatua oa 

v .. tiaut paljo. aik.. Ja paljon k.akuat.luJa. OR ot.ttu 

Liitt.aopimuka.. 10 Ja 16 artiklai. li.äkai 19 artikla. Joka 

käaitt.l.. aopimust.. rauhallis.n r.vi.i.n mahdollisuutta. 

k.hdan suht... .n i~enayt •• immän vaa~.tUBta •• uv.tt.luJ •• 

alue.a Ja ke.tä ••• ä. ....1nku1n .~votteluJ" lopua.. auurtmaat 

vaikewl.t keakivat "tta, a •• 14.. rl1BWltaa k.ak.v" artikl ... 

X7~. r.vi.i •• ta •• .t.t~ lAaaaialiit.. L1itto •• Pta~ __ 

..... ... 19:.t... art1ltl..... IIImt Liitt •• pauata tbd .. 1;Ivlt 

•• pt.Dk8et ltoatevat Ja kehittävät aill.ia aitältia .~ta p.rl-
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aahU., milloin mitäkin muuta arUkl.... N.1Jä». .. piaue aia ..... 

ta.. viittaa Liitt ••• pimuk..... Ja .itä .eurana.l ••• 

vahv1.t.ttuihin kaikkiin p.r1a.tte1.iin mutta maln1t ••• 

ti 19:nn.n artlklan. S. t.rk.1tta. .a.da aikaaa t ••• p.ln.n 

t ••• pimuk •• n kaikki.n artikl.ia k.at •• , mlkä .n välttämätö.tä, J.. tahd.ta.. ru •• tav.. Ja py.yvää työtä. 

Parhaillaan käydään ue.I •• a m.i •• a melui... taI.telua re

vI.10ta va.taan. mutta un.hd.ta.. B •••• in Pragi. parlamen~ia •• 

pUämä .... än puh ..... t.k.mät myönnytyk •• t. Hän .n avannut au-

kon kaik.n r.vI.1.n d.gmaattia.. kIeltåml •• n muuriIn. Puh •••• aan • 

Jonka ol.n tarkkaaval ••• tl luk.nut. niinku1n anaalt.l 

k.y. Ja puhuJan polllttln.n aaema. hän .1 01. ..11ttänyt ole-

van.a r.vl.loa vaatuataJ. "~b 

r.vl.10n yrlttämi •• ll. .rältä 

ap.ol. 

.htoJa. 

.ternltati." vaan a •• ttl 

Minun alkup.räi •••• ä luen-

nok •••• anl el en.mpää kuin tol.1 •• a myöh.mm1 •• ä ollut koakaan 

ky.ymy. .iitä. .ttä neljä valtl.t. väklvoimin aikaan.&1.ivat min

kään .oplmusten r.viaion. 

J.tkut ~at välttäne.t. .ttä aoplmuka.n aanamuet ••• llal

aen.. minä •• tän··än vahviatetaan. on kaukana alkup.räh •• tä 

011 • rää •• ä miel ••• ä välttämätöntä • luonnok ••• ta. Tämä 

tl.n tarkkaavain.n tutklnta o •• Ut ... .ttä peru.periaatte.t 

yht.i.tolminnan p.litl1kka. Jääne.t. lUin .it.umu. n.udattamaa 

n.1Jän v.ltion k •• k.n Ja tolsten valtl.1den kana.a. mikä vah

vlst.taan ·.n.imäl •••• ; artikla.... Niin myöakln (art. 2) 

artiklan mainlnt.. Joka .tt... huemi,on nild.n rauh&n •• pimu.t.n 

uud •• taan tutkimla.n, J.ld.n •• v.ltamin.n .n käynyt mahd.tt.mak

ai. Niin myöakin •• , mikä k.alt.. (art. 3) a.e1d.n rl1auntur 

s~k.en kä.ltt.lyä. 

lkall1l1el1.yy. 

.ll.i 

• llut v.ik •• 

••• 14.n rll.UAt~ 

... vuta tlirk.itu.taan • 

.a.vutta. k.lmanD •• ta 

syyt .vat .lle.t m.n.t • 1 •• 10., Jok. keR •• 

Oa .ih.tt. aatait. .., J.tka J.htuv.t tämän ky.ymyb.. erityl

lIlue4e~ll ••• t. Ja a.la111 ••• t., J. J.tka ••• 101 ~tka111.uu4 •• t., 

• v.t t.ha •• t erlttäln v.ik.abl aaa4a Kaclannia J. S&b .. 

päimiDlat.ri.. J. ulkem1alaterl~ ~atuauka .. , De 

aueraaa1 ••• U .1010 .... 10 ..... lt • .mat.lu1lL1ll. ~ältqtJa 
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mueden mukaan neljä hallltu.ta vakuuttaa 3:nnes.a artikla.sa tab

tevan.a tehdä kaikkensa Jetta a.eldea ril~take.~eren •• i pää.i.l 

suetui.i1R tulek.iino 

Joulukuun 11 päivänä annetulla Julistuk .. 11a Sakaan Ja mui

den rauhan.epimuk.ien kautta aseiata riiauttuJen valtieiden eike

uk.ien tasa-arvei.uudesta täytyy ella tehaka. merkitys it.e 

sen mukaise.ti Ja henge.sä. 

On selvää . IIttä. J .. ken~eren.a1 ei enni.tu, .yntyy erit-

t äin vaikea. Jepa ke.tämätön tilanne. Tätä olettamusta ei vei 

.. ittäältään kuin terJualt.een sen, mutta kun kaikesta hueUmatta 

.ellainen mahdelli.uua vei tulla etee., niin upimu. ettaa .en 

huomioDn Ja edellyttää .ite. 3:. artikla mo°ärää .11., Ittä 

ka, Sak.a, Englanti Ja Italia ettavat emas.a ke.kuude.saan kä.i

teltäväk.een ne kysymykset, Joita kenferen.si ehkä el r a tka1.e 

luennellise.ti a.ianmukai.estl kunnieittaen kaikkea, mikä k.skee 

muita valtioita tällöin seveltaen yhtei.ymmärryksen Ja 

teiminnan .epimuata tarkoituksella p-ä.tä ratkaisuun .eveliain kei-

noin. Sepimuksen l:aen artiklan perlaatteet sevell.taan sil. 

3:nnessa artiklaasa erikelakysymykseen Ja nelJän .epimus tarJeaa 

.iten u.eita rauhan tak.ita Eurepan valtieid.n k.aken Ja 

k.ä tekij ä ase1denrii.untakysymyksen ratkai.ea1.eka1 kekenai.uude ... , 
saan. 

Sepimuksen veima •• aeleaika en kymmenen vuetta Ja .e vei

daan uudistaa aikaa raJeittamatta Ja tähän sen raJoittamattemuu

teen yhtyy välttrumättä aJatus .epimusten Jatkuvasta .eveltamisesta 

uusiin peliittisiin Ja taloudelli.iin r.aliteetteihin. Je. Sak

.alle ell määrätt7 ella 1ku1se.tl a •• l.tamate. asel.t.tu... HU

r.pa.... aan eikeuksle. ta.a-arvel.uu. ell81 1reniaa Ja 

.ta .. v.r.l .... " t •• aver.l.ten Jeute •• a -xan.alnlllten •• u..st .... 

ell.1 vata .'e .. line •• 

Ola 8&Il.nut, J. tk.l JIlla.ell.l, että •• 1mill.en luennelt ••• 

J. lopullls.. ~d.. tarkkaav.ln.. tutk1at. ..eittaa 

riaatt.i4.. .lilJa.... Lu. ... lli ••• ti lepulli... tek.ti 
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liaemma .. a ja täydelli.emaä •• ä a.a.aa kuin alkuperäinen luenne •• 

Verrattakeen niitä. 

Ehdetukseni l:nm artikla ku.ului: "NelJä läntiatl valtaa: 

Italia, Ran.ka. Sakaa Ja Englanti. aitoutuvat keakenään neudat

tamaan tehekasta yhteiateiminnan pelitiikka& tarkeituksella säi

lyttää raaha Kelleggin .epimuk.en Ja aaeveimaan turvaamattemuua

aepimuk.en henge •• ä sekä aiteu~vat Eurepan alueella toimintaan. 

Jeka aaiai myöakin maut valtiet, mikäli välttämätöntä, emakau

maan aaman rauhan pelitiikan". 

Sepimukaen vahvistetun sananmueden l:nen artikla kuuluu: 

"Kerkeat .epimaapuGlet sopivat keakenä"n kaiki.ta kyaymykai.tä, 

jetka niitä it.eään keäkevat. Ne .iteutuvat penn1stamaan kaikken

sa teteattaakaeen Kanaainliiten pi1~i.aä tehekkaan 

pelitiikkaa kaikkien valt.Jen kesken raahan .äilyttämi.en tarkei

tuk •••• a." 

Ehd.tuk.eni 2:nen artikla kaulai: "Neljä valtaa audestaan 

vahviat avat Kan.ainlliten Liitte.Gpimuksen määräysten mukai.e.ti 

rauhan.epimusten revi si.n periaatteen joka kerta kun ilmen.e 

.~teita, J.tka vei.ivat jehtaa kenfliktiin valtioiden ke.ken, 

matta selittävät, ettei tätä revisien periaatetta veida .eveltaa 

mauta kuin Kanaainliiten piiri •• ä sekä mel~npueliaet edut kea

kinåiseati haomieenettaen Ja yhdenmukai.tuttaen." 

S.pimuk.en 2:nen artikla kUuluu: ~tä tulee Kan.ainliiten 

Liitt.aepimuk.een Ja varsinkin .en 10, 16 Ja 19 artikleihin, 

Kerkeat Sepimu5puelet päättävät tutkia keBkaudeasaan Ja ettaen 

huemioen päätökset, Jeita aineaataan Kanaainlilten .äänDÖnmultaiset 

elimet voivat tehdä, keineJa Ja menettelytapeja k.skevia ehde

tukaia a.ianmult&i.e. tehekkuuden antamiaek.i .an.tuille artikleil

len. 

Ehdetultaeni ,:. artikla kaulu1: "Italia, liaJl.ka. EDglanti 

.elittävät, että, Je. a.eidenrii.untak.nf.ren •• i 

tulek.ei1B, Sakaalle ~önBetyllä eikeuk.len ta..-arYei.uuAella 

lee I1la hdellille. .erkitya, Ja Sakea atteutuu teteutt·-a. ti-
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män eikeukaien taaa-arveiauuden aateettain neljän vallan keaten 

tavalliata diplemaattista tietä aelmittavien sepimusten mukai

sesti. 

Uelje. val.taa 

vallalle. Unkarille. 

Sepimuksen 3:a 

aiteutuvat samalla tavalla sepimaan Itä

Bulgarialle tulevaata ntaaa-arveisuudeata~." 

artikla kuuluu: Kerkeat Sepimuspuolet 

siteutuvat ponnistamaan kaikkensa turvataksee. aseiden riiaunta

kenferenasin menestyksen ja pidättevät itaelleen. siinä tapa

uks.ssa että konferenssin Jälkeen niitä erityisesti keskevia 

kyaymyksiä en jäänyt ratkaiaematta. näiden tutkimiaen omaesa 

keskuudesaaan soveltamalla tätä aepimusta t arkoituksella saada 

aikaan r atkaisu seveliain keinoin." 

~peräinen luennes toi ilmi poliitti sen ajatuksen 

oleelliseati poliittisessa muedessa. Lopullinen teksti. jenka 

tuli ettaa huemioen Ja yhteensevittaa eri sepimuspuelien epäi

lykset Ja toivemuk8et. on sopimuksen laillinen mueto. Mutta 

se. jeka oli aäilytettävä Ja hyVäksyttävä, se en säilytetty 

Ja hyVäkaytty. 

On syyte vielä kerran sanoa. ettei sopimua ole suun

nattu ket··än vaataan. Se ei merkitae pakkaa kenellekään; ae 

vahvistaa periaatteita, määrää menettelytapaeja, uudiataa Ja 

keh1tt-ä entiaiä sitoumuksia, lue uusia. Se terjuu kaiken 

vastakkaisten ryhmittymisten Ja vaatakkaiaten poliittisten 

koitueperien ajatuksen. tarkoittaa turvata ykaityiste. valtioi

den edut sekä saattaa ne sepuaeintuun kerkeimman, kaikille 

yhteisen edun kanssa, nimittäin rauhan vakauttam1.en Ja uu

de.taanrakentamiaen mahdolli.uuden. - - -

Täten .elitettyään .epimuksen ayntyä, si.ältöä 

koituata, Kua.elini kävi aelh telemään a.ianomaisten eri 

eid.. e.uutta .epimuk.en va!miateluasa. Tämä puheen e aa en 

ehkä vielä merkittävämpi Ja .e en .angen taitava.t1 Ja 

.aa.t1 laad1ttu. .u..e11n1 tahte1 het1 taae1ttaa t1etä .ep1-
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muk •• naa t.t.uttami.ell., hän en.imäi~.nä aatui viit.it.tull. 

yhtei.ymmärrJks.n Ja yht.iatoiminnan ti.lle. K.kemua .n Jo .h

tinyt os.ittaa, .ttä tä.tä hän.n valti.vii .... ta puh ••• taan .n 

.llut hyTiä s.urauksia. 

Enaimäisestä hetke.tä .aakka, aanoi hän, MacD.nald Ja 

Simon käsittivät s.pimuka.n mahdo~li~uuden. Ke.ku.telui.aa Pa

lazz. Venezia.aa Ja Englannin .uurläh.tyatö •• ä tarka.tettiin al

kuperäiatä luonn •• ta ykaityi.kohtai •• sti. mutta a.n .l.ellinen 

ai.älly. .i k •• kaan ollut ky.ymyk •• ssä. Englantilai.ten mini.

t.rien kannatu., Jeka vähän myöhemmin kaunepuhei.e.t1 Ja 

a.ti ilmeni MacD.naldin Alahuen.e.aa pitämä.sä puh •• aaa, 

ai aepimuka.n k.htal.n. S.uraavi.sa vaihei.aa F.reign Officen 

toiminta oli a ina vilka. Ja tarm.ka. Ja noudatti Englannin 

p.litiikk.. nykyi.e.aå historialli.es~a vaihe.aaa J~htavaa p.ri

aatetta: yht.iat.iminta Europan kanasa J.tta rauha ei rikkou

tuisi. Ei ole aiho.tonta huomauttaa, että kak.i viikkoa aitten 

F.r.ign Otfic.ata lähti k.hoitu. JOuduttamaan 

n., J.. mahdolli.ta. a&&tai.iin päättymään onn.n k •• äk. 

vää. 

Taaapainon p.riaato. J.ta Englanti Ja Italia a.omaa.a 

Ja niill. ominai.t.n luonnolli.ten tekijäin kautta ovat kut.u

tut .duatamaan Europaasa Ja J.ta varten Locarnon 

taa niille erikeisen tehtävåD, ilm ••• e uude.taan 

.opimu. 

nel;1än aopi-

muk.e... Ja saa aen kautta uusia hed.lmälli •• n Ja rakutav&ll 

koh1tyka.n mahdollisuuk.ia. 

Tarkoitusperäia1ä Ja ri.tiriita1.ia •• lityk.iä o. l'Ti

t.tty Ranakan auhtautumia •• ta n.1Jän Tallan •• pimuka.en. 

on toin... Dalad1era hallitus .i ole koak&&ll a •• ttuaut 

~ei.81~e kaaaall. It&li&ll hal11tUk •• n al.itt •••• eR. Ei 

a1nkään ihme.lli.tä. .ttä Ran.kaa hallitus .n tahtonut 

Totuu. 

kiel-

01 •• a

huolol-

li ••• t1 punn1ta .0pimUks.. .ri puolia. On to.i.01kka. .ttä 

Ran.kan hallitua o. aatanut muodolll... Ja täamälll... a.ua 

••• p.riaatt.ill •• 

.... ka .... ti.t •• l11 •• ]1 asemaa.. Tuokal Ja a1idea 
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teiden Ja etuJe. ~k.i, Jeita .e eduataa Eur.pa •• a Ja maail

ma •• a ei v.i noudattaa eri.täytymise. p.litiikkaa. Yhde •• ä ~ 

la.nnin, S&kaa.n Ja Ital1a.n kaDaaa •• •• ediatyk... Ja rlU.J1u 

peru.tekiJä. Liittye •• ääa •• pimuk •• s.a vahviat.ttuua yht.i.t.im1a

Dan periaatt.eseen, se palv.l.e .aia etuJa.. mutta myÖ.kta te

h.kkaa.ti Ja suuriarvei ••• ti aTU8taa Eurepan el;mäa uude.taan 

rakentamista. 

On reh.lli ••• ti tunnus t.ttava, .ttä Ran.kan hallitus on 

sitkeä.ti taistellut va8tavirtaaa, •••• 

k.luulaJa va.taan, Joita .n .l.nas.a 

en voittanut .;m- kaikk1 k.ak& .e •• 

etuJa, mielialeJa, 

ranakalai •••• a henge •• ä, Ja 

.i.äi.e.ti vakuut.ttu .e-

pimuksen perusta.a olevien p.riaatt.ide. hyvyyde.tä. Ra.n.ka en 

aatanut 

sen .n 

r.mpi.n 

muutamat 

yhtei.t.iminna.ta eur.palai.ella tasella •• im.rkin. J •• ta 

.aatava tunnustus. N.1Jäa vallan .epimuksen luemien pa

edellytysten vallitessa en täy.in mahdolli.ta ratkaista 

erike1Bkysymykaet. Jetka .ristävet Italian R&Ds"-.ta, 

niinkuin H.rriet Je en toivenut, s&m.inkuin kysymykset. J.tka 

voivat kaskea Ranakaa Ja Sak.aa. Kua sepimuks" allekirJoituk

sen kautta .aadaan vakautetuk.i uusi keaki.äi... luettamukse. 

yhtei.toimiIlDan tilanne, niin Ran.kan Ja 

avoimet ky.ymykset &&avat tei... luenteen 

Italian välillä elevat 

ku1. niillä tähäa 

.aakka en ellut Ja ratkaisun mahdellisuudet lähenevät. 

Sakaa en e •• ltt .. ut yhtä vilka.ta halua yhtei.toiminta ... 

Oli hetki, Joll.in ka •• alli •••• lali.tis.. vallankum.uksen kuki.

tamain aiD.ste. käymä etutai.telu oli loihtinut •• iin seda. kau

huhaahmen. HiUerta 17 p, t.uk.k. pitämä suuri puh. heti s.l

vitti til .. t.... !ämä puh. .li meraali ••• ti r.hkea Ja p.liitti

.esti rauheittava. Saksa tutu rauhaa eikä •• taa: rake.tavu 

rauhaa a1aäb Ja ulupäiD. Tämä e11 p.ruak.hta puh .... a. Jeka 

si.äl.i myöakia •• lvb lupauk... liittymi ••• tä •• 1Jåa vallaa.e

pauk..... L11ttJlllällä .iih •• , t.1m~ .. 11a laaJakat •• 1a •• U •• pi

muk ... muat.lluaaa Ja val1iuuUamalla twati .itt.. BUurläh.tti

lääaaä vahvi.tu... teDtta, Hitler .... taaut •• lvåa 

... hia.. ballltu.taaa eliblttiviatä tark8ituap.ri.tä. s .. • •• 



• 

• 

-~-

.uuntaaa ovat puhuneet a..riag Daas.ldorfisaa Ja Hitler 

vaali.. Johd.ata. Sak8an rauhantahto •• .iia Juhlal11 ••• t1 

t.ttu. On mu1at.ttava. että Sak.al.a tapahtuu tätä aykyä IYYå 

e1 ain.astaan kan.allinln v&&a .oaialin.n vallankum.ul Ja .ttä 

.n vähintäin uakall.ttua mitata aitä .. dan .d.llisen Saklan mit

tapuilla. S. an kaalan.main.. vallankumou., Jonka suorittavat 1.
dalta Ja kaalaata läht .. e.t miehet. S. .i ole 7lhäältä tul.va 

vallaakaappau. vaaa 20 miljoonaa lakaalai.e. .OU8U taiminta&D. 

Kaaaai.välia.sti tOiltan. mitä tällä paikalla 01.. k.rran .na •• 

sa.onut: Sakla o. Eur.pan .ydäm •• sä valtavi.. 65 milJoo.ai.i.e 

asuk&sJoukkoiDeen, 

d.lla europalain •• 

hi.torioi.ee.. siviatyk.in.... tarpein."i t.

rauhaa läilyttämiatä tarkoittava politiikka 

voi m ••• st7ä ilman Sak.aa. vi.lä vähemmäa vastei. Saksaa. Sitä 

Yäh.mmn. tätä politiikkaa voidaan noudattaa kuta en.mmäD Saksa 

outaa kansainvälis.ssä toim1naallaan huemieo. Hitlerin oh~.lmalli

sen puhe.n .i.ältämät p.riaatto.t. 

Italian o.uud.sta •• puhu pitkälti. Alaittee. syistä o. 

alusla ollut puh.. Se todi.taa kategoris.sti. ki.ltämättömästi 

yht.iatoiminnaa Ja rauhaa tahteamm.. K.akuateluJ.n aikana ulkomi

ni.teriö o. pitänyt lank.Ja käsi •• ääa Ja k.rta taise •• a 

auttanut v.ittam&&a vaik.udet. 

Ea tahdo ääaettömänä sivuuttaa B.lgian nelJäD vallaa 

pimuk •• lle antamaa m.rkityk.olliatä kannatusta. S.pimua 

kiinno.taa niitä valtioita. Joide. kanasa Jo vuo.ia ol.mme 

datt .... t .elvän Ja Yilpittömän ystäyyyd.n politiikkaa: puhun 

Itäyallaata Ja UBkarilta aekä Kr.ika.ta Ja JUrkiata. Se 

taa myöskin X.uyo.toliittoa. Jonk~ kana.a äsk.ttäin ol.mm • 

••• t kauppa •• pimuka ... 

Jotkut .Yat taht •••• t löytää 4;nn.stä artiklaata ai.aki • 

• alai •• n p~~ka.. 7ht.iari.tamaa muod •• tami..... Pidåa tärk.i

.ä .uod.lli ••• ti •• littää. .tt.i •• llain.. aJatus .1. kI.kaaa 

.llut Italiaa hallitUk... .ikä t.i.t.. ..piauk.... .aalli.tuyi •• 

hallitust.. ai.l ••• I. !ab4.. t.i.~. .ttä •• piauka.. tal.uA.lli

... puoli .i.iltää aatt... yht.i.t., • , .... ta kaikl1.. au1d .. 
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valtieide. kan&.a. .uurten Ja pie.te.. eurepalaiaten Ja ei-eure

palalllte.. Ja varaiDki. Yhdyavaltai. kansaa, Je.ka veimakaata Ja 

käytänaölllst ä avuatuata vailla maailmaa vakava Ja rake.tava pe

liittinen rauheittuminen Ja taleudellinen uudistaminen ei ele 

mahdellinen. 

Italian hallitus kutsuesaaan Locarue. aepimukaee. esaaette

vat valtiet yhteiateimintaan ema8sa keakuudessaan Ja telate. 

tieide. kanaaa teteuttaakae.. rake.tavaa rauhan peliti1ltkaa, en 

t eivenut että Eurepaa aekaviasa elelssa 

1haateelli.uuden Ja peliittisen realismin 

sueritettaisii. kerke .. 

työ. Italian hallitua 

en tarkeittanut Ja t arkeittaa lueda uuden peliittisen ilmakehän. 

Jessa peliittiset Ja taleudelliaet ykaityiakyaymykset, sitä 

kuin tapauaten luennellinen kehitys .iitä synnyttää, veivat 

tutkituiksi ilman ennakkeluuloJa sekä ratkaistuiksi asiallisesti 

Ja kaikkien edun mukaisesti. 

Faaciatinen hallitus tuntee nykyään Eurepa.sa vallitsevat 

peliittiset Ja talJudellis et vaikeudet Ja pitää arvessa 

ta yhteistoiminnan pelitiikkaa ei vain se. vueksi, että tämä 

pelitiikka tekee mahdelliseksi niiden r atkaisemise. vaan 

.envuekal. että nämä vaikeudet kasvaisivat Jatkuvaati, ellei yh

teisteiminnan pelitiikkaa elisi .aavutettu. 

On .elvää. että neljän vallan .epimus Jehtaa enemmän tai 

vähemmän hedelmällisiin tulekaii. sen mukaan kuin ae tedelliauu

de.aa alkaa teimia. Ei e~e syytä luulla, että ristiriidat lep

puisivat Ja että ne taikave1malla saatai.ii. tervehtymään. 

kuin olen .anenut. .epimua e. luetu. Jetta eliai mahdelliauua 

ratkai.ta .ämä rlstirildat .itä mukaa kuin .e ilme.evät. Sitä 

varten sepimuksen täytyy pää.tä vaikuttamaan Ja en viipymättä, 

tavalli.ten dipl.maattlsten suhteiden liaäk.i, aaatava aikaaR 

enemmän tai vähemmän säännölli.iä. tarp... mukaan e.emmän tai 

väh .. b taaJeJa k.htaam1.ia .iide. k .. k... Jetka evat va.tuu.

.. .elJän valti.. ulkep.llti1kaat.. Kitä tul.e xa ... t.1iltt •••• 

•• •• .&av. hyötyi eiki v&hiak.. tä.ti JärJ •• t.laäll1 ••• tä yå

t.l.t.tmt •••• ta ••• .... I.uv •• te. py.yvi.. Jä ... t.. k.skea. 
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Sepimu. ei vielä ele (~almi •• sillä tarvitaan vielä alle-

kirJeitu. Ja sit ten, missä se .n välttämätöntä, parlamentti.n 

hyväksyminen 

maa., 

Ja ratifi.inten vaihte, ennenkuin s.pimus 

PYkäli~~ vaan hengeltään. Heageltään, vain 

tulee 

J.ka 

pä-tt-ä luvun s.dan Jälkeisessä hist.riassa ja al~itt.. uuden. 

Heagelt ään , j .nka pitiä taata Eur.palle kymmenen rauhan vuetta 

si.äisten ja kansainv älisten vaikeitten Ja mutkallisten kysymyst 

r a tkai.emiseksi. On t.dettu, että kaikissa maissa neuv.tteluja 

.a seurattu syvällä harrastuksella ja hetkittä in lev.ttemuudella. 

S.pimuksen ayatyminen herättää ene~än t ai väherrunän kiint.isia 

keskusteluja p.litikan ammattipiireissä, mutta sitä tulevat suu

rella tyydytyksellä tervehtim"äa j.uk.t, jatka ollen lähellä 

m~ä va1stemaiaeati k äsitt ävät sellaisten tapauatea m.raalisen 

kityks.n, J.ita vei kutsua hister1allisik.i. 

T.imikaa .ii. niin, t. kaikkien hallitus ten herrat, että 

s en val.isan auk.n kautta, J.ka en avattu varJejen taajetessa 

taivaanranaalla, kansain teiv. pääs.e t oteutumaan. muuttumaaa 

varmuud.k.i. 

-.. -
Kaikki tietävät J8 että Musselinin puhe .n saavuttanut 

.dullisen vastakaiun kaikkialla maailmassa. Ei ele mit~än syytä 

lUulla, että kukaan a.iaa.maisista hallituksista veisi tai ed •• 

halua1ai en" ä kieltää allekirjeitustaan vahvistetulta 

tiltä. Mitä parlamentteihin tulee. ei liie1* ele luultavaa. että 

nHatä mikääll kieltäytyiai aepimuata hyvåkaymä stä. Tämä ei mer

k1tse sitä, ett.i v1.läkin e11.i eri tah.illa .lemas.a 

tä ja jenkunverran pelkeakin, mutta va.tuu epäämi •• stä .li.1 

li1aa raaka. kannettavaksi. Va.tahake1.t.aatkia turvautuvat .iihe. 

Pikku-e.te.teD tah.lta v1im. aik.ina Jul1atettuua s.11tyk ••••• et

tä a.pimu. nyky1a •• aä mued...... e. merkltyk •• tön Ja .1i. 

rateakin. Käytäntö •• e •• lttava, eAk. •• .l.va merkityka.tö • 

• 11tåkia hU.limatta, .ttä •• tek.e Mua.e11Dia lujalla 
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entI.tä e.emmän mahd311I.ek.I 8U8raaaI •• stI vaIkuttaa 

11 t 11kk&aJa. 

Puhe, Jeka edellä en tarkkaaa •• lest.t~. e.ittaIn aue

raaa kä-nnetty. en me •• S8a auhtee.aa m.rkillin... S.. e •• i

mäi .. nä aeurault.eJla en ellut Ranskan Ja Ital. iu auhte1de. li.

vittyminen, vielä enemmänkin: Viipymättä evat alkaa.et k •• ku.

telut eräistä kenkreettiai.ta ky.ymyk.i.tä. Vei ella mahdel

lista että Je. De leuvenel a,k.yllä palaa se.aatti.sa ulke

a.ia~nvaliekuntaaa, hän v.i viitata siihen että hän.. lyhy.-

.ä aaba •• adöörikaut •• aaa en huemattavasaa määrä •• e saavutettu 

ilmeitti pyrkivänsä. Tämä tul .. se tule., Jehen hän alu.sa 

kyllä tuliai elemau ••• lIIIIlän 

He.en aasi.taan en kuit.nkin 

kaikken.a alttiiksi vi.däk .... 

Ku.s.linin kuin häne. an.ieta. 

el.va •• , että hän heti paRi 

Kus •• li.in •• pimukae. perille. 

Re._.aa, ke.äkuu. 14 päivällä 19~3a: 
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Roomassa. heinäkuun 4 peivänä 1933-
., .. 

SUOMEN LAHETYSTO 

N:o 635. 

U 1 k 0 a s 1 a i n mln 1 s t eri ö 1 1 e • 

Rooman-liheiystön 
raportti 1:0 9-

Lehetystöll~ on kunnia t äten ohellisena Ministe

riölle 1ähettäe Suomen Roomassa olevan Lähetystön ra-

portti N:o 9. Jonka otsikkona on: 

Hitler Ja Vatikaani. 
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Salainen. 

R 0 0 A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 

Rooma s a 4 p:nå' hei n - kuuta 1933· 

Asia : Hitler ja Vatikaani. 

Lyhyeen aikaan on von Papen k äynyt toistamiseen Roomassa ja 

t "lläki n kerralla nimenomaan Vatikaan in kanssa neuvo t e.llakseen. 

kordaattiehdotus, j onka hän ede l lisell c. kerralla teki, oli nyt 

saatava loppuun käsitellyksi. Kun t runP. raportti s aapuu peril~, 

tiedet ään mahdo l lisesti jo, mi kä tulos on, ja t unnetaan ehkä jo ' 

konkordaatin sis-llys, Vaikka n äinollen ne tiedot, joita asiasta 

nyt viel" on saatavissa, voiva t osittain näyttäyty" epä t äydelli-

siksi, ehkö oikaistaviksikin, lienee syytä niist n k ertoa. 

Hitleril-isyys on politiika s sa yleens" mene t ellyt kuin "ele-

fantti l a sikaupassa" l a i natakseni sanat, j oita er ii s Palazzo Ghi

g i n j ohtavista miehistä iiske"tt äin siitä käytti. Liiank in monet 

nä ist" k ömpelyyksistä ovat fascismille olleet eritt ~in va st enmie

lisi". Mutta silti ei liene syytä ilman muuta lukea taitamatto

muuksi en Joukkoon h itlerilä isyyden viimeaikaista menettelyä Saksan 

katoolista puoluetta kohtaan , vaikka ensi katsaukselta n-ytt-isi

kin olevan syyt ~ siihen. Ei senkä~n uhalla, ett ~ Vatikaani n[b

tävästi sai Papenin edelliaest;; k äynnistä sen k äsityksen, ett

hitlerilä isyys oli taipuvainen myöt~mielisyyteen katoolisuutta koh- · 

taan. Senjälkeen on tapahtunut paljon sellaista, jonka on t"yty

nyt suorastaan loukata Vatikaania, varsinkin KUnohenissä sattunut 

twmeU:u. n'kkaua sekij katool1eon keskUstapuolueen kohtalo 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta' } : 
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vangitsemiseen. TÄmä kaikki ei kuitenkaan ilmeisesti tehnyt 

kaania taipuma ttomammaksi hitleriläisten toivomuksille vaan -

oudolta kuin se tuntuneekin - pikemmin päinvastoin. Tuskinpa 

erehtyy, jos olettaa että t ämä johtuu osaksi siitä. että Sak

sassa olevat katooliset papit eiv ~t halua mennä vankilaan. 

osaksi siitiikin, että kaikessa pOlitiikassaan reaalinen Vatikaa

ni on k~sitt-nyt, ettei se jyrkyydellä voi muuta kuin vahin

goittaa katoolisen kirkon asemaa Saksassa. Vatikaani on tullut 

vakuutetuksi, ettli h itleril"isyys Joka tapauksessa täytt :"ä 

sao Ja Vatikaan i laskee n-t.ht""v åsti, e t t ä se tarjotun konkor

daatin kautta saavuttaa katooliselle kirkolle uskonnollisena 

mana etuja, jotka ehkä voivat korvata tai joiden ainakin voi

da an sanoa korvaavan sen, mitä se valtiollisena tekij äne menet-

t -"" a · Vatikaanilla on jo takanaan Italiassa saatu kokemus, tu-

les kamppailusta fascismin kanssa. 

Papen on. mikäli näyttää , tar j onnut Vatikaanille konkor

daattia Saksan valtakunnan kanssa. Tähän saakka on ollut ole

massa konkordaatti ainoastaan kolmen osavaltion, nimittein Preus-

sin, Baijerin ja Badenin kanssa. Katoolisen kirkon toiminta kai

kissa muissa Saksan valtakunnan osissa on ollut konkordaatilla 

j-rjestämättE ja aiis mi lloin tahansa rajoitettavissa tai 

tettavissa. "Reichskonkordat" sensijaan turvaisi katooliselle 

kolle uskonnollisen toimintavapauden koko Saksan valtakunnassa. 

Etu on tietysti ilmeinen. Tätä vastaan Vatikaanin täytyy luopua 

katoolilaisten järjestöjen valtiollisesta toiminnasta ja myöskin 

nuorison kas!atuatoiminnasta sikäli kun tRmä ei kohdistu uskoon. 

Tuloa, johon Hitler pyrkii, on sama, minkä fascism1 on saavutta

nut Italiassa. Kähtävästi hän sen saavuttaa. Paavi ilmeisesti 

tuu tai on jo suostunut tarjottuun Järjestelyyn ja tekee 

daatin, joka sii8 lopettaa katoalisten järjestöjen poliittisen 

minnan muutenkin jo lakkautetun - Ja antaa kirkolle 

laajemman mahdolli8uuden harjoittaa uskonnollista toimintaa. Tämä näyt

tää olevan kY8JmYk8en ydin. Mitä yksityiskohtia 

si.;lt17, siltä ei tällä hetkellä ole t1etoa. 

Rooma8sa, heinäkuun 4 päivinä 193'· 

k-
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Asia : J.Bei~!tJ;U'iisunnan ltr11881. 

Ei näytä olevan epäilystä siitä - vaikka pinnallisesti kat-

soen voisi olla taipuvainen epäilemään että Saksan eroaminen 

aseiden riisuntakon~erenssista Ja Kansa1nliitosta tuli yllätyksenä 

myÖSkin Italian hallitukselle. Täkäläinen Saksan suurlähettiläs tie

si siitä ennakolta yhtä vähän. Vielä pari päivää ennen tapuata 

hän keskusteli aseiden riisuntaky8~ksestä Jokseenkin 

ti tsvalla, Joka oaoitti, että hänellä ei vielä ollut takatas

kuasa yllätyksiä päinvastaiseen auuntaan. Huhut, Jotka ovat 

ki tietävinään, välttävät Mussolinin lausuneen auurlähettiläa von 

Rasselin asiaata llmoiteutua Ja poistuttua: mutta hehän ovat 

luJa. Lie totta tai el. mutta todettavissa on, että Rooman 

ketiiät lehdet ovat Saksan menettelyä arvostelleet. Sitä on 

kisesti sanottu "ennenaikaisetsi". Ja täaä on Jo palJon. kun 

on satsasta kys~s. Kuvaavaa on myÖskin, että ulkoministeriön 

äänenkannattaJa trl Gayda artikkelissaan hleman katkerasti arvoa

teli eräiden valtoJen kieltäytymistä hyväkaymästä Henderaohin vas

tausta Saksan hal11tukselle. Tätä kieltäytym1atä sanoi .än aJan

kohtaan soptmattomaksl Ja huonosti harkitukai. vaikka näiden val

tioiden Joukoa.. oli Italian hyvä ystävä Turkkikin. 

Palazzo Ghig1a.ä sanottiin minulle 8Uoraan, että 

nettely ei ole hyväksyttävissä eikä ollut aiheellinen. Mainitaen 

nämä seikat Jotta e1 muattu18i aelviöksi se käaitya. että 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .] : 
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tässi toimii salaisessa yhtei.,mmärryk.essä Italian kan.... On 

hyvin ymmärrettä~ää, ettei Hitlerin hallituk.en Jarrutua a.eiten

rii.unt .. siassa ole italialaisille mieleen. Mussolini on niin pal

Jon ponnistellut kysymyksen Johtamiseksi positiiviseen suuntaan, 

vieläpi maailman lehtistössi Julaistussa kirJoituksessa Julistanut: 

"sopimus solmitaan", ettei hän eikä italialaiset yleensä 

lissään kalikasta, jonka Hitler hänan Jalkoihinsa heitti estäen 

häntä pääsemästä tavoittelemaansa tulokseen. Ki mikään ole fa

soismille vastenmielisempää kuin epäonnistuminen, kun on 

ti Julistanut Johonkin pyrkivänsä Ja uskovansa, että tarkoituksen 

saavuttaakin - mikä muuten on yleisinhimillinan piirre, mutta 

fasoismissa erikoisen jyrkkä. Sitäpaitsi olisi Mussolinille &sial

lisestlkin erittäin tärkeätä saata Saksa tyytymään s111e suunnit

telemaan.. asemaan aseistaRtumiskysymyksessä. Sillä Jos Saksa ta

valla tai toisella pääsee toivomuksen.. perille, s.o. täyttä 

vauhtia aseistumaan, lähestyy samassa määrässä hetki, jolloin 

11a Ja Sakaa ovat l'istb ': -·.tas.. keskenään. Salts.. Ja Saksan 

keuksia on ollut hyvä pelata Banak&& vastaan, mutta Jos sakaa 

on täysissä aseisaa, muodostaa .e Italialle vaaran, Jonka KI1sso

lini h7Vin tuntee, sillä hänellä on hyvin kehittynyt intuitiivi

nen kyky Ja realiteet~ien käsittimisen lahja suuressa määräs.ä. 

Olen kysynyt huomattavassa aaemassa olevilta italialai.ilta 

tiplomaateilta: mitä nyt, miten ristiriita selviää? He ovat 

tanneet, ettei Italian hallitus enempää kuin muutkaan hallituk

set tällä hetkellä ~oi muotostaa mitään varmaa ohjelmaa toimin

nalleen. B1 ole ete. menettelytapaa, Johon voitaisiin tur~autua • 

.1.seitenrl1suntakonferenssi: Saksa ei sinne tule; Kansainliitto: 

Sak.. on ateUi lähtenyt; UelJånvallan sopimus: senhän pUU 

toimia Kansainliiton puitteis,,; .1.Jatua auiten aalten keuen sol

mittavasta sopiaUltsesta, ' Joka astuisi ~01maaD Saksan siihen yh-

41ttyi: Italian hallitua on ainakin tillä hetkellä tällai.ta 

ratkai.ua ~astaan, koska saksa sen kisittiisi nÖ1l'YJtti~äka1 

taaUksi, Johon sen o11.i .iti ~a1lteaapi alistua, Ja näinOllen 
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aaia ei sa1e1 mitään ratkai.ua ~aan ~äisi ennalleen epimäiräi

seksi a~aksi. 

Ku~aava on nimenomaan k~symys Bel~änvallan sopimuksesta. 

Äaeidenrl1aunnan ~qisen kl'tissin alettua, täkäläiset lehdet heti 

komeasti kirjoittivat, että ~t nähdään, miten hTtä on tuo ao

pimus, Ja että siihen on turvauduttava. Kutta sitte ne vaikeni

va t, eikä nyt pariin päi vään ole 811 tä mitään puhuttu. Ylair

rettävää: ~os tämä sOjimua ~t äkkiä ~a ilman 80pivia valmis

tultsia pelattai8iin valttina esiin eikä sillä saatai8i vrnittoa, 

olisi se tiet~sti vielä ankarampi isku Kuasolinin ~a Italian 

prestiisbille. Kieltää ei tiet~sti voi, että Juuri tällai8ta ti

laisuutta vartenhan se on s~~tett~, kastettu Ja kasvatettu ~a 

pitäisi toki olla ~o t~si-ikäinen. Pidin erittäin kuvaavana, 

Palazzo Ohigis8ä minulle nimenomaan aivan luonnollisena seikkana 

huomautettiin, että sen sopimuksen mukaisen toiminnanhan t~t~7 

tapahtua Kansainliiton puitteissa, Ja nähkääs, Ranska on 

nimenomaan huomauttanut. Ja kun k~syin, että, koalta Saksa on 

vielä kakai vuotta ainakin muodollisesti sidottu KanBa1nliittoon, 

eikö tämä seikka ainakin riitä selit~kseksi, että BelJänvallan 

sopimu8 siis tulisi toteu~etuksi Kansainliiton puitteissa, niin 

näki sel~ästi. ettei tällä betkellä ole halua aloittaa sopimuk

sen mukaista toimintaa. 

Italian hallitus ei näinollen tillä hetkellä odota 26 päi-

vänä uu4estaan Genevessä alltavilta keskuateluilta tulosta. Pide

tään mahdollisena. että uusi lykkäY8 tulee pakolliseksi. 

kÄ7, ovat täkäläiset lebdet ~älleen tehneet Kus80linille nolon 

pal velusen ~a tämä seiltlta - Italiassa tapahtuneena osoittaa, mi-

ki hämminki alussa täälläkin ~allitai ~a miten ~llätett~~ä ol

tiin - aelit~iaillä 7lpeästi. että ~uuri K. eaitti l~kkä~sti 
• 26 päi~ään ~a että va1kka tämä aika ei ole pitkä vailtean ti-

lanteen aelvittimiseksi, niin aaattaa se riittääkin, ltUn oilteat 

miehet tarttu~at aaiaan. Luonnolliaelta tuntuu, ettei 26 
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8i aaatane selvyyttä . sillä miten voi Saksan hallitus peräytyä 

yhtään askel ta. ennenkuin marraakuun 12 päi vän kan8anäänestys on 

sen menettelyn hyväksynyt' Todellakin tällä haavaa on syytä 

nata vanha ivallinen diplomaattinen ohJelmalauae: on erittäin 

kiireellisesti odotettava. 

Mutta varmaa on. että ulkoministeri öiden Ja hallitusten 

kanslioiasa ·odotetaan" kiihkoiaen kiireesti toimien. Roomaaaa ol

laan kyllä valmiita antamaan NelJånvallan aopimuksen tulla käy

täntöön, mutta vaata, kun on ennakolta vakuut*au4uttu. ettei 

le tappiota. Tämän valtin täytyy voittaa, muuten sitä ei lyödä 

pöytään. Kun poistuin puhuteltavani luota 

hin: kuka tietää, mitä Jo enai viikko 

ulkominiateriöstä • 

tuo mukanaan ' T 

Ainoa lohdullinen puoli nykyhetken vaarallisessa tilanteee

aa on, ettei äärimmäi8tä kriis8iä kukaan halua. Tästä on Itali

an diplomatialtin vakuutettu. Ja 811hen uRoen 8e Jatkaa ponnie

tukaiaan. Fa80iatinen hallitua on välittäJän aaeman ottaessaan 

antanut sikai palJon aitoumukaia Europalle Ja maailmalle, että 

sen on miltei pakko onniatua. Paitai muuta, aen täytyy puhUe

tautua siitäkin mieheatä mieheen si1rtyvästä käaitykaestä, että 

Sakaa oliai ollut kriiaaiä synnyttämättä, Joa Italia välittäJä

tehtäväaaään oliai päättäväisemmin asettunut toisten kannalle Ja 

aiten peloittanut Hitlerin hallitusta Jännittämiatä Jousta liiak

si. Miten oliai käynyt, Jos oliei toimittu toiain, ae on tie

tyeti k7aymys, Johon kukaan ei voi vastata. Mutta aaiaa harkit

taesaa älköön unohdettakO. et tä puheenaoleva Hitlerin "tempaus" 

suoritettiin aisäpoliittisesaa tarkoitukaessa. Hitlerin kansallie

aosialismi on Europalle vaarallinen senvuoksi, että sen tarkoi

tusperä on ulkopoliittinen, aen olemi.en oikeutus on tappion 

•• ur..-usten poistaminen. Sen täytyy riehua ulkopolitiikassa tote

uttaakseen itseäin. Ja sisäinen tilanne vaikUttaa aen ulkopoliit

tisiin otteiaiin enemaån kuin ulkopoliittiaen tilanteen realisti

nen arviointi. Mitenkäpä auuten Ritler oliai yhtäkkiä vo1Dut 

S&ksalle tuoda lahJana siltä puuttuvan kalliin kJTJll: realw ti-
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sen harkintak7Yyn .uhteis.. ulkomaihin? 

Rooma ... , 19 p. lokak. 1933. 
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A sia: Itävalta - Anschlu8S Italia. 

Että !asoistinen hallitus on Jyrkästi Ansohlussia vastaan , 

on kaikille tunnettu seikka Ja minulla on raporteissani ollut 

tilaisuus sen toteamiseen. Siit ä syystä Italia on kaikin puolin 

suosinut Ja neuvoillaan edistänyt Doll!ussin vallassa pysymistä. 

Sille on tietysti t ällöin ollut mieluista. että se omien tär

keitten etuJensa mukaisesti toimiessaan, on samalla .oinut mene

tellä t äydellisesti sopusoinnussa läntisten suurvaltain, sekä Rana

kan että Englannin kanssa. Varsinkin viimemainittu on Italialle 

tärkeä, minkä helposti käsittää, kun muistaa, mikä merkitys väli

merellä on Englannille Ja mikä merkitys Englannilla Välimerellä, 

Jonka mol~pla portteJa Ja kesklplstettä 8e pitää hallussaan. Vie

lä lisäksi tulee 8e, että Itävallan kysymyksessä on vihdoinkln 

löytynyt tehtävä, Jossa Italia on sopusoinnussa Pikku-ententenkin 

kanssa. Tällaisia kys3mYkSiä ei nykyhetki todellakaan tarJoa usei-

ta. 

Saksan kansallissosiall .. 1 on tuottanut Ja tuottaa 

tässä suhteessa palJon huolta. Ymmärtääkseni ei kuitenkaan niin 

palJon Hitlerin hallltus kuin hänen Joukkonsa. Kun ol~n täällä 

tiedustellut, onko Italian hallltus saanut minkäänlaie1a vakuutuk

sia siitä, että Sakaa aikoo pitää sormensa lrti Itävallasta 

ryhdy toimintaan Anaohlussln hyväkal, on mlnulle vastattu, että 

niltä ei ole muodolllaestl. 'aaolatinen halll~s on kyllä useaan 

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
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otteeseen Berlinin hallitukselle ilmoittanut olevansa Ansohluaaia 

vastaan Ja neuvonut Saksaa olemaan halpamaisesti ahdistamatta 

pientä valtiota. Mutta, näin sanottiin: vaikeus on siinä, että 

Saksassa periteria on haluton tottelemaan keEkuahallitusta. Toisin 

sanoen tämä merkitsee, et tei Italian hallitus voi tuntea itseään 

rauhalliaeksi Itävallan kohtalosta. Ei myöskään ole suorastaan 

vastaansano t tu, kun olen kertonut Saksan Ja Itävallan olojen hy

viltä tuntijoilta kuulleeni, että sittenkin huolimatta Saksaata 

Wieniin paenneitten rikkaitten Juutalaisten avustuksesta, huolimat

ta länsivalt~ln m~ötävaikutuksesta, Dolltussin hallituksen päivät 

ovat luetut, milloin Saksan ja Itävallan kansallissoslallsmi tah

too. Ansohluss on, niin vakuutetaan, kypsä hedelmä, jonka Saksa 

pudo t taa, milloin haluaa. Kysymys on vain siitä, kannattaako sen 

tämän kypsän hedelmän poimiakseen tuhlata ristiriitaan muun maa

ilman kanssa voimat, jotka se tarvitaisi toisiin, sille asialli

sesti Ja aineellisesti tärkeämpiin kysymyksiin, sanokaamme es1m. 

siirtomaakysymyk~een. Saksan nykyisetkin 

tävät, ettei tuo kannata, mutta Juuri 

Johtajat epäilemättä 

kyvyttömyydestä saada 

teria tottelemaan johtuu. että Saksa Itävallankin vuoksi on 

tunut täydellisesti eristettyyn asemaan. Selvää on. ettei tämä tu

los loppujen lopuksi ole niinkään vastenmielistä 

tasoistinen hallitus rauhan vuoksi Ja Europan kohtalosta 

neena tekeekin kaikkensa säilyttääkseen Saksan yhteistoiminnassa Ja 

saadakseen tämän häiriökeakuksen pysymään muiden suurvalta in rau

hallisen vaikutuk8en Ja kontrollin alaisuudessa. Saa olla a1van 

vakuutettu siitä, että KU8so1ini täs8ä suhteessa oikein arvioi 

Italian edut ja että hän samalla syvästi ymmärtää Europan vaa

ranalai8uuden. 

Italialle Itävalta on HJitä tärkein puskurivaltio. Jos se 

~outu1ai Saksaan yhdistetyksi, salsi Italia hetl välittömä8ti tun

tea Sak8an painostusta A4rlanmerellå Ja T1rollssa. Ja 

kaial Saksa .uurin. joka estää sen välitöntä vaikutuata 

nilla. Kol~t nämä tulokaet ovat Italialle yhtä vähän 
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tavla. A4rlanmerellä on Jusoslavia Jo Itallalle lilkaa. Balkani 

Ja läheinen ltä heikosti kehlttyneine teolllsuukalneen on alnoa 

luonnollinen Ja lähelnen taloudelllnen vaikutusalue. mltä Itali

alla on, Joten on selvää. että se tekee mitä voi estääkseen 

Saksan Jälleen kohdlstamasta tarmoaan pyrkläkaeen itään. Tämä 

vastakohtaisuus Saksan Ja Italian oleelllsissa edulssa on niin 

peittelemättömästl täällä tunnustettu, että se on voinut tulla 

poliittisessa klrJallisuudessakln Julklsestl käsltellykal Saksalle 

sangen vähän ystäväll lsessä hengessä. 

Fasciaml11e Dolltussln ponnistukset Itävallan pltåmisekal 

erillään Saksaata ovat sltä kii~oisamPia. kun Dolltuss 

tanut auunnittelevansa Itävallan siaäpolltilkan Ja taloudelliaen 

politiikan Järjestämistä tavalla. Josta fasciami löytää omia op

peJaan. Mutta sittenkin painopiste Italian kannalta katsoen on 

itsenäisen Itävallan suurpoliittiaes8& merkityksessä Italialle. 

tä kannalta on helposti käaitettävissä myöskin Italian kauppapo

litiikka Itävallan suhteen Ja ne huomattavat edut. Joita 

eräissä 8uhteissa on Itävallalle myöntänyt. edut. Jotka ovat 

tunnetulla tavalla haitallisesti koSkeneet myöSkin Suomen Ja Ita-

lian kauppavaihdon kehitykseen. 

Roomassa, 20 p. lokak. 1933· 
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Asia : It"l1a Ja Neuvostoliitto. 

Kussolinin VenäJänpoliti1kalta ei voida kieltää Johdonmukai

suutta.Siitä saakka kun hän solmi enaimäisen. aikanaan huomiota 

herättäneen Ja Suomenkin sopimuasuhteisiin itMisen naapurinsa kansaa 

vaikuttaneen kauppasopimukaen Italian Ja Beuvostoliiton välillä. 

on Italia Johdonmukaisesti toisaalta pysynyt poissa kaikesta. min

kä sovJet~ilainen epäluuloisuus saattoi käsittää sitä 

natun ryhmitJ:ksell oireeksi, Ja toisaalta pyrkinyt 

vostohallituata yhteistoiminnassa muun maailman kansaa. 

lukijoille e1 ole tuntematonta, että tätä politiikkaa 

nyt nimenomainen tahto vastustaa neuvostohallituksen eristämistä 

Jos mahdollista, siten hilJalleen lievittää sen Ja porvarillisen 

maailman välistä ristiriitaa. Onko tämä ristiriita tosiasiallises

ti lievennettävissä muuta kuin näennäisesti. on toinen kys~s, 

Josta minulla on kielteinen käsitys. Bolshevikinen VenäJän hal

litua ottaa kyllä vastaan Jokaisen tilaisuuden aJan voittamiseen 

JärJestiikaeen sekasortoista valtakuntaanBa Jotta siitä 

kua ebkä tarvittava voimakas maa1la&nvallankwaoWtS8n ase, .utta 

kieltäaittömässä menestyksessåän käyttäesBään kaikkia mahdollisia 

sopimuakeinoJa saadakseen ei ainoastaan rauhaa vaan myös rahaa 

porvarilliselta aaai~lta. se ei ole periaatteestaan ollenkaan 

tink1n7t. Jo. ltU1tenkln ' JäUää .w.evaiBuutta koskevat olettamuk-

Jakelu [kirjaimin seuraavi~n ohjeiden mukaan : 1) Tavalljnen. 2) Tavallinen ja li;äksi 
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s.t a1l'Jiän Ja raJoit1öuu D7kyh.tk.n tarl:a.t.luun, ba .... it ••• kiel

tämättä, .ttä Kua.olinin politiikka on ollut .ikäli oik •• , .ttä 

... ihdoin neu ... osto ... allan .itk.imaÄtkin ..... tustaJat, taloud.llia.n 

män k.hityk •• n aääräämistä si.äisiatä syi.tä Ja osakai, kuten 

Amer11klta, Kaukai •• n idän poliittisten oloJen ... uokai. osalt.i, ku

ten Ranalta. Europan politilkan ... iimelsten ... alheid.n ",uoka~ 
ne.t parhaaksi astua yhtei.toimintaan p.ruatu ... an politiikan ti.l-

1., Jota MUssollni on noudattanut. 

Tulkoon tis.ä mainltultai. että Kus.olinl on ., .... llutt.nut 

Ja so .... llutta. S&ltaaan. ...arsinkin Hitl.rln saksaan, aa... po11-

ti1kDa. Jonka aäärää halu .äilyttää koaltetua, 011. sall1aatt • 

• ristäytymlstä. Silloin 2o-luvun alkupuoliskolla oli neu ... ostolai

nen V.näJä nurin uhka Euroopan rauball.. nyt muodostaa Sak .. 

täaän uhan. Kua.olini ei nyt halu pääatää saksaa irti 

to1alnn&sta toi.ten ltansea. ...aikutuks.sta. Joka toi ... otta .... stl hil

Jall •• n 11 .... ittää ko.toaatt •• n innolttaman S&kaan 

tirutaa. 

Luonnolll ••• tl o .... t Kua.ollnin VenäJänpolitl1kltaan ... aikutt.-

n •• t myöskin talouapoliittis.t Ja kaup.llia.t nåltökob4at. Oman 

maan taloud.lli .. t valk.ud.t o ... at pakoittane.t säilyttäaään n.u

... ostomarltltinat. .illä pi.ntäkiln ostaJaa .i .o ... i hyl.kaiä. Ja 

niitä sitoumuksia, Joihln Italianltin on ltaupp.luoton auolo ... 

täytynyt alistu. pualuataa tämä seikka sui mahdolliauus. .ttä 

... ähemain •• rkit ..... ä.tä ostaJ.st. saattaa .hkä ... 1.1ä tulla nuri

kin. V.näJän ra&lta-ain.läht •• t o .... t Italiall. tärk.ät. Samoln on 

It.lian ot.tta.... huomioon. .ttä VenäJä auur.k.i osak.i kuuluu 

.Uh.n Lih.l •• u. idän tålouaalu •••• en, Joka Italiall. on mitä 

auarlar ... otsin. Käytännölll •• t nåtökob4.t .il. ",01maJtlta •• ti pakoit

tå .... ~ Kua8011nr P7Qaään' .• Ulä linJall.. Jota' yl.1apoll1ttinen 

ba~ktnt ...... tii noUAattaaaan., 

Tila.1n.n . niqvi tulo. tä.n pol1 tiikasta \ 011 vila. 

kuun , 2 pil ... 1n1 Bo~.ea .11~rJolt~~ ~7.ti"'17a-. 
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myy.- Ja puolueet toauuaaop1mua". Se oli pitkÄllisten neuvottel~ 

Jen tuloa. neu.oatoballituksen kannalta sillä kieltämittä oli 

päimerkityksenä sen epävarmuuden tunteen rauhoittaminen. Jonka 

"lIelJänvallan sopimus" 011 aynnyt tänyt. SovJet on ennenkin vaa

tinut Ja saanut tällaisia rauhoittavia sopimuksia. Looarnon so

p1musta seurasi Saksan Ja sovJetin välinen n.s. Berlinin sopi

mus vuodelta 1926 ekä Saksan Kansainliittoon yhtyessään teke

mä varaus liittosop1muksen sanktsiooniart1klan suhteen. BelJän

vallan sop1muksen vuoksi ei aovJetin olisi tarvinnut olla levo

ton vaan olisi voinut tuntea itsensä turvalliseksi tietäen KUa

solinin käytännössä o8Oittaaan aJatustavan, mutta kun tuo 

kerran oli VenäJällä selitetty sillä tavalla, että se saattoi 

sisältää sitä vastaan suunnatun tai sitä vastaan käytettävän 

ryhmitykaen, 011 luonnOlliata, että sovJet vaati Juuri 

sopimuatakeita. 

_ällemätöntä on, että Italian hallltukseen va1kutti lITöakin 

Ranskan uusi sovJetinkosinta. Italialaiset eivät ole sokeita 

18 seikalle • että 80V Jet on millä hetkellä lqvänsi valmis 

ko°ämään syrJään entiset ystävänaä, Jos aille YStn raoitetaan 

Ranskan valtionpankin kultakellarien ovia. saksan Ja .0vJetin 

suhteiden perinpohJainen kylaeneminen lisäkai työn.i IDvJettia 

Ranak.. Ja sen liittolaisia kohti. Kun ei Italia voi rahalla 

kilpailla sovJetin y.tävYJde.tä, täytyy sen kilpailla ainakin so

pimuksilla. Kuvaavaa 011. että Italian Ja sovJetin uuai 

allekirJoitettiin Ja Julaistiin nimenomaan SillOin. kun Herriot 

011 Juhlittavana KOakova._, tuolla ... tkalla. 

snraWteet, Jotka ainakin toi.taisekai OTat 

Jonka kulku Ja ne 

Julkiae.ti havaitta-

vi.... ovat olleet en-m hla.Yilyttbäi kuin vakuaa laatua. 

Sopimukaen merkitystä pai.utettiin Italia.8& tavatto .... ti Ja 

n1llleno_an väitettiin, että ae _.e. pU-ule kuin Ranakan 

aovJetin kans_ vähän a1lta1aema1n solm1aa .opimus. J:blti on 80-

piauksen aiiällOlllkin vieii . Jonk1nv.rr~ mielenkiintoa. niin 

:n anti ottaa .e tähän. 
, 
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1 artikla. Korkeat sopiauspuolet sitoutuvat ole.aan ryht,

mättä toisiaan vastaan. Joko yksin tai yhdessä yhden tai use

amman kolm~nnen vallan kanssa, sotaan tai minkäänlaiseen hyökkä

ykseen maalla, merellä tai ilmassa sekä kunnioittamaan toisen 

yliherruu4en alaisten alueiden koSkemattomuutta. 

2 artikla. Jos toinen sopimuapuolista Joutuu hyökkäyksen koh

teeksi yhden tai useamman kolmannen vallan puolelta, toinen ao-

pimuspuol1 

ristiriita 

sitoutuu noudattamaan 

kestää. Jos toinen 

puolueettomuutta koko aJan, 

sopimuspuolista ryhtyy hyökltäyk-

seen kolmatta valtaa vastaan. toinen sopimu8puoli voi ilman en

nakkoilmoitusta sanoa irti tämän sopimuksen. 

3 artikla. Kumpikin 80pimUSpuol1 8itoUtuu koko slkaL -aJakai, 

minkä tämä sopimus on voimassa. ol_aan yhtyaittä mihinkään kan

sainväliseen yritykseen. Jonka käytännöllisenä tarkoituksena 

täi toisen aopimuspuolen tavara1n osto tai tavarain myynti Ja 

luottoJen ayöntäminen sille, aekä olemaan ryhtymätiä mihinkään 

tOimenpiteiaiin, Jonka tarkoitukaena on toisen 80pimuspuolen ulko

maisen kaupan aulkeminen. 

4 artikla. Sop1muapuolet aitoutuvat olemaan Yhtymitti mihin

kään poliitti.- tai taloudellialuont01seen yritykaeen tai mihin

kään ryhmitykaeen. Jotka vois1vat olla auunuattuJa t01ata 

puolta vastaan. 

5 artikla. Edelliaiaaä artikois.. lauauSut sitoumukset eivit 

voi millään t,valla raJOittaa tai .unttaa oikeuksia tai velv01-

tukaia. Jotka J0lllll811ek-.lle aop1muspuolelle Johtpat ennen ti

män aop1mukaen voimaantuloa aolmituiata aopiaukaiata, samalla kun 

kumpikin aopimuapuoli tiain artiklan kautta selittää. ettei .i

kään niitä aitova aopimus tuota niille velvolliauutta ottamaan 

osaa kolmannen vallen taholta tulevaan hyl;)kltiyltaeen. 

6 art1ltla. Sopt.u8puolet altou~vat aliataaaan 80vinto.enette

lnn qalQltaet. Jotlta 1l114en viliUi volvd ea1intyä Ja Joita 

ei ole voi~u ratlta1at. tavallista 41plo ... tt1ata tietä. 
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7 art1kl.a. Tämä sop1aua, Jonka italiank1el1nen Ja veniJän

kielinen teksti ovat yhtä tOdistusvoimaiaet, ratlfioidaan Ja ra

tifikaatlot vaihdetaan Koskova.aa. Se tulee voimaan ratifikaatl

oiden vaihtopiiivänä Ja on voimassa kunnen vuosi on kulunut 

tä p··lvä.tä, Jolloin toinen sopimuspuolista on ilaoittanut s&oo

vanaa sen irti. Tällainen ilmoittaminen ei kuitenkaan voi ta

pahtua ennenkuin viisi vuotta on kulunut tämän 80pimuk8en voi

maantulosta. 

Edellä sanottiin, että italialaiset lehdet koettivat alle

viivata sopimuksen suurta merkitystä. Niinkuin lukiJa havaitsee, 

ei se kuitenkaan si.ällöltään ole erikoisen merkittävä muuta 

kuin ehkä talouAellista hyökkäämättöm71ttä koakevilta kohdiltaan. 

Mussolini itse on tietysti täy.in selvll1ä sopimuksen tOdelli

sesta arvosta. Tiedän varmaan, että hän oli.i tahtonut sitä 

eräässä .uhtees8a laaJentaa. mutta hänen toivomukaensa Jäl 

uttamatta samoin kuin hänkään ei suostunut erää.een lisäyk •• en, 

Jota BOvJet .iihen tahtoi. 

SovJet nimlttäin koetti sisällyttää sopimukseen myöakin hyökT 

kääJän aäärittelyn. autta siihen ei suostuttu, sillä Italiahan 

on yleen.ä pysynyt erl11ään näistä mäirittelyistä. On olemasaa 

sellainen kä.itys. että Mussolini on hyökkääJän määrittelemistä 

välttänyt pitäen silmällä Balkanin 

sia. Joilla sen maanosan slsäi.tä rauhaa koetetaan turvata. Rän 

on tolvonut. niin on väitetty, et" hänen sovJetin kans.a 

m1aansa sopimus kelpaisi mallik.i Balkanll1a. Ja Juuri .iltä 

syystä hyökkääJän .ääritteleminen oll.i ollut vaaralllnen. .1llä 

Balkanilla se aiiritt.ly on vaikea. Kllntol8Ulpl on se, mitä 

Mus.ollnl lt.e tahtol .oplauk.een. Rän koet'l .aada slihen sa

manlai.en kohdan. Joka on turkin Ja BovJetln YBtivyy •• opimukse .. 

aa Ja .äätäl. .ttelvät .oplmuapuolet tol.llle.n l~ltt ... tta 

saa tehdä .oplmuk.la erä14en aäirättYJen .aui4en ma14en kan .... 

turkln kansaa aovJet on tähän .ltout~t. mltä tulee naapurl-

• 
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lII&ihin Ja Sakeaan Ja Ranskaan. Voi ~tää, .Uä Itallan po

litiikall. oll.i ollut mi.luiata pääatä aJoissa s.lvill. ..i •• 

aliti, mitä aovJet aikoo .opia Ranakan kansaa •• utta .ovJ.t 

ei tähän suoatunut vaan .äilytti kätensi siinä suht..... va

paina, Ja niin oli Musaolini pakoit.ttu luopumaan 

ta, Joka hänen omien sanoJensa aukaan 01i8i antanut aopilluk

•• lle erikoisen aerkit~k8en s.nsiJaan. että .e ~kyia •• sä muo

dossaan .isältää banaal1a SeikkoJa, Joita 

vässä sopimuks.asa. 

Tällä hetk.llä Italialla ei li.n. mitään .rikois .. paa 

tekeillä neuvoatohallituk.en kan.sa • 

Roo_.san 24 p. lokak. 1933. 

vIttr . 
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R. Q 0 )J Å . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ N:o a87· 
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Ulkoaaia1nm1n1ster1ö 
LLe: 

ASIA : .. RQg_n::,~l.ib.dld.ij~ ... . J."!ri0rU1 1'0 13. 

Lähet7stöllä on täten kunn1a ohellisena Klni.

teriölle lähettää Suomen Roomassa oleTan Låhet7stön raportti 

N:o 13. Jonka otsikkona on: 

Italia Ja Balkani. 
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Salainen. 

~OOJi(4 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 13. 

Rooma ssa 31 p:nä loka kuuta 19 33. 

Asia : Italia Ja Balkani. 

Italian hallitus seuraa luonnollise.ti mitä auurimealla 

tarkkuudella Balkanin tapahtumia. Sitä seikkaa, etteivät italia

laiaet valtiomiehet ole kiiruhtaneet ottamaan osaa tämän syksyn 

balkanllaiaeen vierailukaapanJaan, ei pi4ä käsittää osoitukaekal 

k1innostuksen puutteeata. 

Kesällä kävi 'ewtik Ruahd1 Bey Roomaaaa. päätarkoitukaena 

hänellä oli tehdä aelkoa Turkin hallituksen toimintasuunnitelmaa-

ta Balkanilla Ja saada 8111e Ital1an hilJainen auoatumua. Tämä 

pOlitiikka, Joka tapahtuu Turkin, Kreikan Ja Italian ystävyy4en 

merke1aaä, ei ole Ital1alle vastenmlelinen. Yritykset JOh4attaa 

myöskin Bulgaria samaan ryhmään sopeutuvat erinomaisest1 Italian 

tarkoitusperiin. Myöa Bulgaria nurJaaieliaYJdesaään Pikku-ententeen 

kuuluvla naapureltaan kohtaan on taipuvainen Slosimaan faaoiat1a

ta hallltuata, koaka aen tunnettu kanta rauhansop1muBten reviaio

~aymykaeaaä myöskln on Sofian mleleen. 

Balkan1n laaJaa yhteiatoimintaauunnitelmaa · Italia ei lii

oin vaatueta ainakaan niln kauan kuin Johtoaaema aiinä on !ur

'ki11a Ja Kreikalla. lluatanmeren aopimua, Joka myöskin al. lloin 

tällöin tuikahtaa e.iin, va1ltlta .ol.ta1aeui epimälrusenä, ei 

Italiaa heraostuta. Se on etupääaaä alaäinen ky.~a Turkin, 

,äJän, Rounlan. BulBUian Ja välUli.e.U -Krelkan kesken, .11 • 

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

J) Ei ulkomaaedustukseW tiedoituksiin. 4) Ei ulkom~aedustuksen tiedoituksiin. mutta .. . J: 
................ .......................................... .. ........... ....... ........ .............. ......... _ ....................................................... . 
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maiden. Joiden kanssa Italia yleensä on erinomaisissa auhteissa. 

Roaaniankin kanasa n.s. normaalisis.a bTYissä suhtei8sa. Siihen 

liittyy kyllä myöekin kysymys "salmista". mutta sikäli kun TUrk

ki saa muut suurvallat suostumaan sen JärJeatämiseen toivomal

laan taTalla. ei Italialla ole mitään syytä vastustaa. Lisäi

sihän se vain Italian ystävän, Turkin. arTovaltaa noilla kan

sainTälisesti niin tärke11lä vesillä. 

~onkunverran on tilaane Italian kannalta muuttunut sen 

Jälkeen. kun Piklru-entente tämän syksyn aikana on astunut eå t

tämään niin akti1T1sta 08aa Balkan11la. Italia ei enää ole ai

van yhtä rauhallinen. vaikkei se millään tavalla ole Julkises

ti osoittanut huomanneensa. että tilanne uhkaa muuttua. SUurTal

lato varsinkin Ranua. ovat lql1ä Jättäneet Balkanin "portin" 

Itävallan tavallaan Italian "suoJelukseen" mitä Hitlerin Saksan 

pyrkimysten vastustamiseen tulee. Mutta tämä ei kuitenkaan mer

~innyt sitä, että Italia olisi siten saanut koko Balkanin 
on 

tämättömään vaikutusvaltaansa. Poliittinen peli Balkanilla Itällä 

hetkellä erinomaisen sekava. Maaperän tunnusteluJa. toimintayri

tyksiä on tOdettu, mutta vielä on mahdoton nähdä. mihin suun

taan kebitys kulkee. Ilmeistä on Joka tapauksessa, että Balkanin 

ko~e vuotta vanhalle yhteisto1mintapyrkimykselle nyt koetetaan 

Pl~-.ntenten taholta antaa untta väritystä. 

Viral11aesti on yhä kysYlQ'S "Balltanin Looarnosta", Balkanin 

valtioiden yhteissopimuksesta. S. loisi valtioryhmän, Joka ei oli

si .nää varsin balv.ksittava BelJänvallan ryhmän vastapainonakaan, 

Tarsinkaan Pikku-ent.nten saades8& .en vaikutusvaltaan... Ja kun 

.i U.4i, mihin Hitler Saksan Johtaa, on ranskalaisen rybaityk

sen m1elest~ hlVä JirJestäi Balkan1 aJoi.... Italian vaikutus . 

Balkan1l1a 011a1 .,.öuin, .11.1 .blti1atäTi, niin a1nak1n pe. ta

Ta valTOnnaD ala 1 aeka i. .t.Jankohta . 011 aOJ1 •• sa auht..... lupaaTa. 

lQ'öalt1n aen YlIOkai. .tti !'Urkki on oao1t~ut h1eun nirkiatr 

~n.eDal .elJänT&1l&n aopt.aka.ata, aitä aaattoi pitii yht~Ob
t&D& aan Ja P1ldtu-entant_ Ja holap kukan. . 
~ bakUtel •• rOllUl1a1a1a.n 41pl __ till kana .. d1tä, ai-

~ 

• 
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tä Balkanilla nyt puuhataan , aelittä. hän, ett- toiminta yhä 

kulkee kolmen vuoden vanhaa linJaa yhteistoiminnan merkeissä. 

Italialainen diplomaatti sanoo suoraan, että kilpaillaan siitä , 

mille puolelle Bulgaria saadaa taivutetuksi, länteenkö p-in, 

Pikku-ententen puoleen, vaiko itäänpäin Turkin suuntaan. Erää.-

8'· tällaisessa keskustelussa italialaisen kanss",- kysyin suorasu

kaisesti: teille, italialaisille, ei tämä Pikku-ententen aloit

tama Bulgarian kosinta tietysti ole erityisesti mieleen? Hän 

vaikeni hetken miettiäkseen, mitä vastaiai, Ja sanoi: Turkki 

on kovin epäluuloinen. Tämä vastaus oli riittävän kuvaava • 

tisellä suunnalla on takimmaisena Ranska, itäisellä suunnalla 

"Italia, mutta kumpikin piiloutuu päänäytteliJäinsä selän taakse. 

Italialla on etumatkaa Ja sillä on vielä Pikku-ententen keskel

lä apulaisena Unkari, Joka myöskin on tänä syksynä erityisesti 

muistanut balkanilalsia ystäViään. Italia ei 8iis ole osoitta

nut tulleensa hälyytetyksi. Silli on ~ytä vielä luottaa ystä

v:_insä Balkanilla eikä väha.!n siihen etuun, että Bulgaria voi

d6\an l ähinnä lukea niihin, niin tarkkaan kuin se onkin huoleh

tillUt eristyneisyydestään. Kun bulgarialaisen kanssa keskustelee 

Bal.-anin diplomaattisesta pelistä, ei kuitenkaan aalata sitä, et

tä Bulgarian on yhtä vaikea lähentyä kumpaakin ryhmää. Kolem

miS8& on valtio, Jonka kanssa se voisi sopia, Ja toinen val

tio' Josta sen eroittaa syvä ristiriita: Turkin kanssa voisi 

aJatella SOVintoa, mutta se on vaikeasti s aavutettavissa Kre1.ltan 

kanssa, Romanian kanssa ei ole mahdotonta hyvällä tahdolla pääs

tä yhteisymmärrykseen, mutta Jugoslaviaa koko Bulgaria vihaa. 

Italian to1ainta Balkanilla riippuu siitä, mihin suuntaan 

asiat siellä keh.ittyvät. Toimettomalta1 se ei Jää. Se on viime 

aikoian kiih41ttänyt ulkopoliittista aktiviteettiaan erittäin in

nokkaa.ti pannen r~toJa tulee niin palJon, että yoi pelätä 

hetken tuleYaIl, Jolloin niitä on ftiltea hOitaa, lIlutta .e ei mi •• ään 
~ 

)ault ..... ni olla toimeton .Balk .... lla. 

200...... '1 p. lokak. 1933. 
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ROO M A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ N:o 907· 

. R.o.oma SSA B ...... p:NÄm~r_.s KUUTA 19',31: . 

VIITTAUS : D . U. M . ...... . . 19 ..... . 

. .... JJ.lk~~!-~~~.!~!~~~~.!p. ................. . LL! 

ASIA : ~00me.n-lähet'8tön raportti 11:0 14. 

Lähetystöllä on täten kunnia Ministeriölle lähettää 

SUomen Roomassa olevan Lähet,stön raportti X:o 14, Jonka ot

sikkona on: 

Mussolini Ja Hitlerin hallitus • 

( 

" ' 
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Salainen. 

,ROOMA SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 14· 

Rooma ssa 8 p:nä marraa kuuta 

Göring on Jälleen ~antänyt Roomaan. Hän oli täällä tOja

sapäivänä Ja eilen ( 6 j a 7 marraak.) Ja ~entää tänään ta

kaisin. Pitkiä keskusteluja Mussolinin kanssa, Italian hallituk

sen eilen tarJoama päivällinen, jossa oli noin 90 henkeä läs

nä. Tarkoitus Ja tuloa? 

Göring toi mukanaan Mussolinille osoitetun kirjeen Adol~ 

Hitleriltä. KirJeessä kiitettiin MUssolinia hänen toiminnastaan 

kansainvälist en suhteitten saattamiseksi JårJestttaeen sekä teh

tiin selkoa Saksan hallituksen kannasta a.eiden supistamiakysJ

mykseasä. Matkan on aiheuttanut Saksan hallituksen halu päästä 

eristykaestään. Kussolinin TälittäJäa.ema Ja tunnettu periaatteel

lisesti 8Uopea kanta Saksan suhteen on aiheuttanut käänt~isen 

hänen puoleen.a. Kinne muualle Saksan hallitus lähtisi, kun ei 

Ranska ole ottanut vastaan tarJousta suoranaisista keskusteluis

ta ? 

GöriD61n matkan edellytykset olivat huonot, aillä MUasoli

ni on Sakean menettelyatä loukkautunut enemmän kuin ehkä on 

luultukaan. V-abän ennen Göringin tuloa on täällä tapahtunut eräs 

keakuatelu, Jossa Kussolini on hämmäatyttävän selvästi tuonut 

esille kantansa Ja aJatuksenaa Saksan hallituksen menettelyatl. 

Hän on launnut: -Sakea on llårlteay1: :ta1k1t1 akkunat Ja t.oino 

Jakelu [kir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen;a lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , mutta J: 
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DTt. että lD1.nä ryht71e1n niitä korJaamaan". Ja yähän 11170hellllllin: 

"Sakea on torpedo1nut sekä ase1den suplst&lD1ak7~ksen että ~an

sainll1ton. vieläpä lIelJånvallan 80pimusenltin". 1a edelleen hän 

selvitti kantaansa sanomalla : ·Olen tietysti edelleen aitä miel

tä. että Saltaalla on oikeua taaa-arYoi8U11teen. mutta se tah'oo 

marssia eteenpäin nopeammin kuin oloeuhtee' 8alliyat." 

MYöskln Itävallan kya7M7atä koSketettiin samassa 

sa Ja siitä Mussolini sanoi: "Joa ottaialn käteni pois Itäval

lasta. olisivat natsit slellä 24 tunnin kuluessa". 

Göringin tehtädkai annettu yritY8 saada Jälleen kesku.at.

lut alkamaan ei sii8 ole helppo. Onko hänen käyntinsä vielä 

todellinen Canos8anmatka. on liian aikaiata sanoa. mutta Jotain 

sensuuntaista näyttää olevan kya~ksessä. TUloka1ata on tiety __ 

ti ennenaikalata puhua. Ja ne tuskln oya'kaan aivan plkaiseat1 

nähtävisaä. Puhuttel1n eilen Glorn&le d'Italian pääto1lDlttaJaa. Jo

ka. kuten tunnettua. on Palazzo Ghlgin mie.. Ja hänen aJatuk

sensa oli kielteinen. mikäli pikaisesti saavut.ttaYia tuloksia 

Odotetaan. Mutta vielähän on aikaa Joulukuun 4:ntean pälvään. 

Roomasaa, 8 p. marraak. 1933. 

Q 
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Lähetystöllä on täten kunnia ohellisena Ministeri

ölle låhett-ä SUomen Roomassa oleyan Lähetystön raportti 

N:o 15. Jonka otsikkona on: 

Italian puolustualaltos Mus801inin yälittömäsaä Joh4osaa. 



ROO M A. SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 15· 

Rooma ssa 9 p:nä marras kuuta 19 33· 

A sia : Italhn .. Ru.o.1W!.tU81~1:t08 MU88011nin 
vklittBmls.ä Johdossa. 

Salainen . 

Viime vuoden syyskuun 26 päive.nä päivätyssä rapertissani 

kerroin huhuista, JOita Jo oli Jonkun aikaa Roomassa kierrellyt 

väittäen, että Mussolinin käsiin yhdistettäisiin Italian puolus

tuslaitoksen kaikkien kolmen ministeriön ylin JOhto. Mainits1n 

silloin ~öskin fasoist1piireistä kuulemani selityksen tehän toi

menpiteeseen, nimittäin että fasoismin JohtaJan-pääministerin kä

siin tahdottaisiin aJoi ssa keskittä- kaikki valta senkin varal

ta, että tulisi tarpeelliseksi täyttää Mussolinin paikka JOlla

kin t01sella. Kun tälli uudella miehellä. kuka se sitten 01is1-

kin , siten 01181 käs1ssään armeiJan, laivaston Ja ilmavoimain 

Johto, 011s1 s1tä vähemmän vaaraa, ett·· Joku toinen itseään 111-

s10kkaampana pitävä henkilö alkaisi k1lpailla. Val1tta 011si 11-

man muuta herra maassa· 

Nyt on saatu tOdeta, että huhu, Josta s1lloin raportoin, 

011 tos1, sil lä yhdistäminen on tapahtunut. T.k. 6 pä1vänä 11-

ma1lumlnlsterl B&lbe Ja merlmlnlsteri Slr1annl salvat ftpJYDDöstiin" 

eron viro1staan Ja KU8sol1nl, Jeka ennestään on sotamin1steri, ot

tl minlsteriöt Johtoonsa. K1nisteriöt säilytetään kyllä eiki vlelä 

ainakaan ole tapahtunut ni14en toiminnassa muutoks1a. Jes niitä 

muntoksla alJetaan. niinkuin Jetkut buhut ID7öakln evat kertoneet, 

on tlet18tl nJt vasta tullut aika n11tä tehokkaast1 .uunnitella. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta .. J: 
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Niin ollen ei vielä ole m7öskään perustettu eikä hevillä voi

tukaan perustaa sotavoimain yli tarkastaJan virkaa Mussolinin alai

seksi yhteiselimeksi . Kenraa11 Bonzani, Jota raportissani ker

roin mainittavan !hdokkaana tähän toimeen, on Jäänyt II) tam1nis

teriön yleisesikunnan päälliköksi ainakin toistaiseksi. 

Huhut o11vat aivan vi i meisinä aikoina uudestaan v1rinneet, 

mikä näkyy sHtä, että Suomenkin lehtiin oli t.k. 2 päivänä 

saapunut niitä koskeva osittain erheellinen såhkösanoma. Mutt. 

sittenkin tuli ratka1s äkkiä Ja odottamatta kuten tavalli.es-

t1 llussol1nin ryhtyessä johonkin tärkeään. Sotaminist&riön ali

valtiosihteeri kenraali Baistrocchi, siis MUssolinin lähin mie • 

s i inä ministeriössä, kertoi ottaessani hänen kanssaan tapahtu

neen muutoksen puheeksi, ettei hän ollut tiennyt, että ratka1-
~. 

su oli tapahtunut, ennenkuin se 011 Julaistu. Hän ~ ettel-

vät ministerlt itsekään edeltäkäsin tienneet kohtalonsa olevan 

l opullisessa ratkalsuvaihteess.. Tämä tuntui minusta uskomatto

malta, Jonka vuoksi kysyin, tarkoittiko hän todellakin, ettei

vät BalDO Ja Sirianni olleet saaneet edeltäkäsin tietää, että 

ratkalsu oli valmis, Johon hän vastasi niin käyneen. Hän näyt

ti samalla alkavan pelätä, ett·· hänen sanoihinsa oli ehkä s1-

sältynyt hieman arvostelua, sillä hän kiiruhtl li.äämään : J. 

hyvä on, että päätökset tehdään sillä tavalla. 

Luonnollisesti tätä ei ole siten JmmÄrrettävä, etteivät 

•• 1anomalset 011s1 tlenneet huhuista, Jotka kertoivat näistä 

aikeista. ~akettäin esim. erään ranskalaisen lehden kirJeenvaih

taJa, puhue.saan siitä, että Mussolini pitää vii.aan. siirtää 

v.at1mattomampiin paikkoihin miehiä, Jotka nlJttävät alka.an kas

vaa Ja paisua, mainit.i Gran41n toiat, vuoUa .itten tapahtu

neen .iirron 8Uurlähettilääkai Lontooseen Ja li.äsi että Bal

bokin ehkä Joutuu si1rtJaäIn sy.r4ään. S1rlann1 on vähäpätöinen 

mie., mutta .itä e1 ole Balbo. Brät.tä merkei.tä päättäen 

1110plUIinen ll ...... o1m1.t., Joiden päällikkönä hän on niin kau

nitt. ...oittoJ. .....-uttanut J. uaat. .erkittä ... lä retkiä .uunnt9-
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teli. oli hänelle iSku. Hän Jäi esim. mielenosoitukeellieesti 

pois tilai.uuksista . Joiesa hänen muuten olisi pitån1t olla. 

Sain tästä sattumalta huvittavan tOdistuksen. Kenraali öster

manin käynnin ohJelmaan oli otettu päivällinen lähetystössä. 

mutta se täytyi muuttaa aamiaiseksi senvuoksi. että samakai 

illaksi tuli Mussolinin Göringille tarjoama päivällinen. Olin 

kutsunut Balbon ilmailuminis terinä eikä hän ollut vastannut. 

Ulkoministeriössä huomautin tästä, Jolloin puhuttelemani seremo

niaosaston virkamies soitti ilmailuministeriöön. Tällöin syntyi 

seuraava keSkustelu, Jonka toisen puolen kuulin Ja toisen saa

toin helposti arvata: Tuleeko H.Y. Balbo Suomen lähettil~än 

aamiaisille ? - Ei, eikä p"ivällisille myöskään. - Eikö hän tu

le Italian hallituksen päivällisille? - Ei. Ja missä ominaisu~ . 
dessa hän tulisi? Ilma-marsalkkana ( come Maresciallo 

a). - Hen si tule. 

Alussa mainitsemassani viimevuotisessa raportissani ker

roin myöskin huhuJen tietävän, että Balbolle oli varattu kor

kea paikka siirtomaiden hallinnossa. Tämä tieto on tOteut.UDUt. 

sillä hänet on nimitetty Libyan kuvernööriksi. Sirianni JoutUi 

erään teollieuuslaitoksen Johtoon. Samalla nimitettiin .amiraali 

aav~ari meriministeriön ' alivaltiosihteeriksi Ja kenraali Valle 

ilmailuministeriön alivaltiosihteeriksi. Edellinen on syntynyt 

l876 Ja on kokenut meriupseer1. Hän Johti 1932 Shanshaihin 

hetettyä italialaista laivastoa Ja nyt viimeksi toimi uusien 

rlsteiliJäin hyvåksymiskomission puheenJohtaJana. Kenraali Valle 

on syntynyt 1887. Hän otti osaa Balbon Johtamaan Brasilian 

lentoretkeen 1930-31 Ja oli 

päällikkö. 

viimeksi ilmavo1main yl1es1kunnan 

Balbo kuuluu tasolemln kvad.rwDVl1reihin, Ja hänellä on 

senkautta erittäin huomattu aeema puolueessa. Hän on toiminut 

llmavot.!s8& vuoden 1926 kesäkuusta, ensin vuoteen 1929 alival

tiosihteerinä, senJålkeen ministerinä. S1riaDD1 oli aer1ainistl

riön alivaltiosihteerinä vuosina 1925-29. JOlloin hänkin 
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miniaterikai. 

Faaciatinen aanomalehdistö selittää vallan keskitystl pää

ministerin käsiin välttämättömyldellå yhdenmukaistuttaa puolustus

' laitoksen kolmen eri osaston johto. On saatettava tasapainoon Ja 

sopUSOintuun eri aselajien moninainen toiminta. 

Roomaasa, 9 p. marraak. 1933 • 
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Liihetystöll" on t "ten kunnia ohe111sena )(i

nisteriö11e 1ähettä" Suomen Roomassa olevan Lähe

tystön raportti N:o 16, Jonka otsikkona on: 

Faso1st1sen mets~1t0m11iisin 

kaansa&nnoltset • 
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RO OM A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 16, 
.! t /, Y Ja..( 

A n k a r 8ssa 10 p:nii joulu kuuta /9 33.J. t-!,.-S3 

Asia: Fasotstisen I!lQh.iinho.1 t .omiliisin 

te>:tävät Ja ai~~~okset. 

~/ O. 

13 

Fasoiamin miliisij ärj estö (Kansallisen turvallisuuden vapaaeh

toinen mili i si) jakaantuu useihin erikoisosastoihin, niinkuin olen 

ennen selostanut (viime syksynä lähetetty selostus f asoistisesta 

valtiojärjestelmästä ). Yksi näistä on metsänhoitomiliisi (Mi lizia 

forestale). Tämä j ärjestö on siinä suhteessa erikoinen, että sillä 

ei ole ainoastaan poliisi- ja maanpuolustustehtävi ä , vaan lisäk

si laaja ja t ärke ä positiivinen työohjelma, jolla nyt j o on ja 

vastaisuudes sa tulee olemaan vielä suurempi kansallistaloudellinen 

merkitys. Senvuoksi oletan, et t ä selo stus fasoistisen mets"nhoito

miliisin tehtävistä j a aikaansaannoksista saattaa herättää 

tusta juuri Suomessa, jossa myöskin sekä t ehdään paljon että on 

paljon tehtävä kansallisen metaäpääoman s äilyttämiseksi Ja kartutta

miseksi. 

etsiinhoitomiliisin miehistön kasvattamiseksi on perustettu 

erityinen oppilaitos Firenzeen. Sinne päästäkseen vaadit an kuiten

kin, että on suorittanut jonkun ylemillän maanviljelyskoulun kaksi

vuotisen kurssin. Firenzessä sijaitsee sitäpaitsi maanviljelys- Ja 

metsänhoito-opisto Ja siinä annetaan metsänhoitomiliis1in hyväksy

tyille nuorille miehille jatkuvaa ammattiopetusta. Sotilaallista ja 

miliisiteknillistä opetusta heille antavat metsänhoitomiliisin upsee

rit. Niille, jotka haluavat vielä t äydent"ä erikoiskasvatustaan ja 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta 1: 



- 2-

yletä, on sitäpaitsi olemassa yleinen miliisikoulu, johon erityisen 

tutkinnon no jal la otetaan Jo puolue.seen kirjoittautuneita, joiden 

havaitaan t äyttävän erityiset siveelliset ja pOliittiset vaatimukset. 

Ja vielä on olemassa miliisin aliupseerikoulu, Ja siihen voivat 

päästä ne, jotka ovat palvelleet kuusi vuotta meisänhoitomiliisissä 

ja saaneet kolmena vuonna peräkkäin hyvät arvostelut. Ei voida 

s11s kieltä·· , että on kaikin mahdollisin keinoin koetettu pitää 

huolta siit ä , että metssnhoitomiliisin jäsenet olisivat ammatillisesti 

ja siveellisesti kykenevi· · teht äviinsä. Ilmeistä onkin, että tämä m1l11si 

on suuressa mä··r 8ssä saavuttanut luottamusta ja arvonantoa. Joksikin 

distukseksi t äst·· kelvannee, että eräskin m &kunta on pyytänyt saada 

metsänhoitomiliisin yhden legioonan alueelleen ma joitetuksi ja on 

toutunut vastaamaan kustannuksista. 

etsävaroJen li8ääminen. etsänhoi tomil1isin päätehtävä on mah

dollisimman lyhyessä ajassa, mahdollisimman suuressa määrässä, sopi

vimmiksi havaitu1ssa seudu1ssa ja hyödyllisimmissä muodoissa kartut

taa riittämätöntä Ja kallista kansallista mets80maisuutta. 

teessa miliisi toimii kahdella tavalla: 

1) suunnittelee ja suorittaa kai~ia metsänlisäämistöitä Ja 

Jestelytöit·· vuoristoissa sellaisilla alueilla, jotka ovat valtion 

lussa, sellaisten konsortioiden hallussa, Joiden kustannuksiin valtio 

ottaa osaa vähint äin puolella, kuntien tai sellaisten Jär jestöjen 

sa, joiden metsä- ja l aidunomaisuus on ennettu metsänhoitomiliisin 

delliseen suojelukseen; 

2) innostaa ja rohkaisee kaikin mahdollisin tavoin niitä metsän omi 

tajia, jotka vapaaehtoisesti kartuttavat maittensa mets··varoJa, s. o. il

maiseksi johtaa ja antaa teknillistä avustusta, luovuttaa halpaan hintaan 

taimia Ja puunsiemeniä, huolehtii valtion osanotosta kustannuksiin sekä 

uuaien met8iialueiden vapauttamisesta maaverosta. 

Edellinen näistä tehtävistä on luonnollisesti merkityksellisempi 

niinhyvin siihen käytettyjen varojen suuruuden kuin tehtäväin moninai

suuden Ja tärkeyden suhteen. Jälkimäistä tehtäväänsä milii8i suorittaa yh

~es.ä Kanaallisen Ketsatomitean kanssa, Jonka perusti ja Jo t a kuolemaan .. 

saakka j~ti pääministeri ~aolinin veli Arnaldo Musaolini. 
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Uudestaan metsitetyt alueet. Sen työn suuruudesta, jota metsän-

hoitomlliisi suoranaisesti itse suorittaa (siis edell ä kohdassa 1. maini

tut t yöt ) , antavat seuraavat numerot jonkunverran käsitystä. 

vat ~inanssivuotta 1931-32. 

UUdest1 metsitet~~ alue 

Parannet~u metsäAlue 

9 ,254 

11,139 

hehtaaria 

" 
Varoja käytetty (vesiJ ärjestelytyöt mukana)28,642 ,777 liiraa 

Näit ä töitä on suoritettu 88 maakunnassa (kaikkiaan 92) . 4/5 

edellämainitusta rahamääräst ä on mennyt suoranaisen työn maksami

seen ja siihen on k"ytetty vuoden aikana keskim····rin 8000 työ

miest" peivässä. Osoitukseksi siitä, missä m·· s.rin näitb töitä on 

lisätty ja laajennettu, esitet ä&n seuraavia numeroita kaudenpuolen 

10-vuotiskaut ta: talousvuonna 1931-32 28,642,777 liiraa. 

Ja vielä ovat kiintoisia seuraavat luvut, jotka tarkoittavat 

2-vuotiskausia. Huomattakoon, että metsänhoitomi1iisi aloitti toimin

tansa v.1926, jota ennen puheena oleva toiminta oli vuosina 1922-

26 valtion metsänhoitoviraston huolena. 

1920-22 hehtaaria 3,300 liiraa 13,0 mllj. 

1922-24 " 4,700 " 15,0 " 
1924-26 " 5,800 " 17,3 " 

Millisi: 
1926-28 " 8,900 " 27,0 " 

1928-30 " 11,600 " 36,8 " 
1930-32 " 16,800 " 55,0 " 

~uomattava on vielä, etteivät kustannukset hehtaaria kohti 

ole l1s··äntyneet. Työskentelyn alaisena ollut alue on eri 

kausina maksanut seuraavasti: 1920-22 3939 liiraa M, 1922-24 

3190 liiraa ha, 1924-26 1982 liiraa ha, 1926-28 3034 liiraa ha, 

1928-30 3172 liiraa ha, 1930-32 3270 liiraa hae Kiliisi ei sii. 

ole lisännyt työkustannukaia vaan ne ovat suurin piirtein pysy-

neet ennallaan. 

Ja edelleen: koko met.itetty alue vuosina 1867-1922 (aiis 

55 vuoden aikana) 50,920 hehtaaria, vuosina 1922-32 (10 vuotta) 

47,754 ha. !oiain sanoen: kes~äärä vuodessa ennen vuotta 1922 
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926 ha, vuosina 192~26 2,629 ha Ja, etsänhoitomiliiain 

toimintansa , J älkeen vuod en 1926 6.206 hae 

V~imeisten 10 vuoden aikana on suoritetun työn laatu sikäli 

muuttunut. että pääpaino on yhä enemmän siirtynyt sellaisiin metsit

t åmistöihin, Jotka tapahtuvat vuoristojen vesistöJ erJestelyn yhteydea

sao Sekä laakaojen Ja vuorenrinteiden vilJelemiselle että istutetun 

Ja kylvetyn mets än s äilymiselle on edellytyksenä . että vesien kulku 

vuorilta J är jestetär'n niin, ettei se suurten sateittenkaan aikana 

tuhoa vaan hyödytt pä . etsBnhoitomiliisin toiminta kehittyy edelleen

kin t ähän kaksinverroin hyödylliseen suuntaan. 

Ta1m1a Ja siemeniä . Ei kyll" ole ahdoll1sta k äytt ä " istutet-

t uJen taimien lukumäärää Ja kylvetyn siemenen mär.r suora staan ku-

vaamaan metsitetyn pinta-alan suuruutta, koska taimien Ja siementen 

menekki alayksikkö& kohti vaihtelee. Kuiteru=i n kokonaisuutena katso

en taimien Ja siementen määr ä sent ä" kuva s taa suoritetun t yön suu

ruutta. Talousvuonna 1931-32 k äytettiin metsitt ämiseen 49,742.700 

ta Ja 270.154 kiloa siementä . Näistä mä" istä jaettiin yk sityisille 

Ja puujuhlissa k"ytettävältsi sekä muita sentapaisia tilais' luksia 

t en 10.831.000 t ainta Ja 21,636 kiloa s iementä . Työn inteuaiteb~in 

kuvaamiseksi viime vuosina riittä ä mainita, ette 1930--31 istutetti~n 

42 .308,000 tainta Ja ky1vettiin 254,550 kiloa siementä. sekä sen 

edellisenä vuonna lJ29-30 37.775.000 tainta Ja 96 . 660 kiloa siemen-

tä. Kun vähennet ään yksityisten. toimittamat vaikka miliisin avu!-

lakin - metsittämistyöt. saadaan tulokseksi. ett ä metsänhoitomiliisi 

suora staan itse on uSkonut maan haltuun viimeksi mainittujen kolmen 

vuoden aikana l ähes 100 miljoonaa puutainta Ja 1" es 600.000 kiloa 

siementä. Ja toisaalta on luonnollista. että miliisin esimerkki. 

neuvot ja avuatus ovat vaikuttaneet yksityisten harrastuksen herää

miseen. Nämä yksityiset ovat vapaaehtoisesti saman ajan kuluessa 

istuttaneet 36.6 miljoonaa tainta Ja kylväneet yli 36,000 kiloa 

siementä. 

Näiden 

mye sinä än. 

suunnattomien 

Sitä varten 

taimimäärien hankkiminen on tietysti kysy

on maahan perustettu suuri määrä to1m1ato-
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Ja. Biistä tärkeilllllät sekä pinta-alaltaan (yhteensä 218 hehtaaria) 

että t uotannoltaan ovat hallituksen peruatamat Ja ylläpitämät P7SJ

väiset ta1mlstot, Joita on 152 kaikkialla maan eri osis&&. Kun 

metsänhoitomiliisi itse ryhtyy laaJempiin Ja tärkew.pp1n tÖihin, pe

rutaa se tavallisest1 läheisyyteen tilapä1sen er1k01sta1m1ston. B··1-

t ä on toiminnassa vielä enemmän kuin pysyvi·· taimlstoJa. Ta1misto

Jen h01taJain kouluuttamlseks1 pannaan toimeen lukuisia erikoi8kurs-

seja. Siementen hankkiminen tapahtuu osaksi suoranaisen keräämisen 

kautta. Miliisillä on omia kuivauslaitoksia. Sikäli kun on teknilli

sesti Ja taloudellisesti edullisempaa turvautua täss·· suhteessa va

paaseen kauppaan, ostetaan siemen. 

Ja parannus. Maakunnalliset metsänhoitosäännöt. 

hokkaana avustaJana metsien säilyttämiseksi ja parantamiseks1 ovat 

tietysti maakunnalliset metsiinhoido111set Järjestyssäännöt. Ne pä"as1-

assa koskevat sellaisia metsäaloJa, jotka yleisen edun VUOksi on Julis

tettu eristetyiksi vapaasta käytöstä ("kahlehdituiksi" avinoolat1). Mutta 

myöskin vapaitten metsäalueitten suhteen, joita on noin 1/3 koko 

alasta, on olemassa määräyks1ä, tietysti enemmän yleisluontoisia, 

silti hyödyllis1ä, JOilla on JärJest~tty metsäin käyttö Jottei Jär

Jetön hakkaua saattaisi niiden säilymistä vaaraan • 

Metsien vartiointi. lletsänhoitomiliisin tehtäviin kuuluu metsi

en vartiointi Ja valvonta, ett ä JärJestyssääntöj ä noudatetaan. Tässä 

suhteessa oli alussa taistelu ankara. Mutta vuodesta 1929 alkoivat 

rikkomukset metsänhoidollisia määriiyksi·· vastaan vähentyä Ja tätä 

vähenemistä JatkuU yhä. Näinollen voidaan uskoa, ett·· metsänhoitomi

liisi onnistuu säilyttäm5än olemassa olevat metsät, samalla kun se 

huolehtii uusista metsittämistöistä. ;,tetsiinhoitomill1Un tehtäv·· ei ole 

helppo. Keski-Europan maissa vaihtelee yhden ainoan matsänvartiJan haltuun 

uBkotun alueen 8Uuruua 300/sta 1000 hehtaariin. SensiJaan Italiassa 

JOkaisen tälle alalle erikoistuneen mustapa1dan osalle tulee keak1-

määrin 2,500 hehtaaria, erillään olevina paloina keald.määrin 8,600 

hehtaarin suuruisella alueella. Ja tähän tulee lisäksi muita tehtä

viä, metaästyksen Ja kalaatuksen valvonta sekä myöskin erinäisiä 
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etsäpalot. 'etsiss" suoritettavaaJl valvontatoimeen liittyy 

myöskin erikoinen, raskas tehtävä: metsäpaloJen ehkäiseminen Ja 

muttaminen. Tässä 8Uhteessa on toimintaa alituiseen kehitetty. 

ka tietysti metsäpaloJen luku1suua Ja tuhoiauus satunnaisestikin 

l uonnollisista syistä vaihtelee vuodesta tOlseen, on kieltämättä 

tain todistusvoimaa seuraavilla numeroilla, jotka koskevat vuotta 1932: 

KetsäpaloJen lukumäär ä vähentynyt 41 % edelliseen vuoteen verraten. 

~etsäpalojen tuo t tama keskimääräinen vahinko vähentynyt 

kohtl Ja 48 % palon kohtaamaa hehtaaria kohti edelliseen vuoteen 

ver r a t6n . 

Keskimääräinen {ahinko niinhyvin paloa kuin hehtaaria kohti 

oli v. 1932 pienempi kuin koskaan metsänhoitomiliisin perust amisesta 

saakka. 

"Eristettyjä" metsiä 

sa hakkuulupien pyyntöjä, 

tuotteiden keräämispyyntöJä 

koskevat 

lisäksi 

Jne. -

erilaiset anomukset 

laiduntamispyyntöJ ä , erilaisten 

Joutuvat mets~nhoitomiliisin hal-

tuun lausunnon antamista varten. Näitä anomuksia tehtiin v. 1932 

38,026. Siis melkoinen työtaakka niistäkin. 

Vapaiden metsien käyttö on sekin, kuten edellä sano t tiin • 

Jossakin suhteessa r a joitettu Ja valvonnan alla. Tämä valvonta on 

metsänhoitomi liisin huolena, Ja sen on pikaisesti puututtava 

jos havaitsee metsää käytett ävän sääntöjen vastaisella ja maan met

säomaisuutta turmelevalla tagalla. V.1932 miliisl sai 

pauksissa ryhtyä toimintaan 86 tapauksessa, jotka koskivat 3,666 heh

taarin suuruista metsäalaa. Tapauksia oli ku1 tenkin vähemm"n kuin 

edellisenä vuonna, Vieläpä v".llemmän kuin edelläkäyneen 5-vuotiskau

den keskimäärä. 

Metsänlaskua, ensimäist ~: mitä Italiassa on tOimeenpantu, suo

rittaa metsänhoitomll11s1 parhaillaan. Vasta sen p" ;" tyttyä vol4aan 

saada täysi kuva maan metsävaroista sekä laat1a laa ja lopullinen 

toimintasuunnitelma. 

Iks1t,iaten meteänomtstaJain auttam1aan, Keteänho1toml111e1n 
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antaa hyödyllisi" neuvoja Ja tilaisuuden sattuessa 

vaikke i n1it" olisi pyydettyk"än metsien sii1-

uudistamiseksi sek" siten levitt" ä mets"nhoidolli8ia 

tietoja. utta runsaasti vedotaan mil11s11n suorastaankin t"ss" suh

tees sa. Seuraavat tiedot toiminnasta koskevat vuotta 1932, 

9 , 678 tapauksessa yksityiset pyysiv"t suoraan mlliisllt" apua 

sopivien t a imien valitsemiseksi metsien ' istuttamiseen. - 323 tapauk

s essa, Jotka k &kivat metsittämisi ä tai metsän parannusta 4,349 heh-

t aarin alalla, 

tarkoituksella 

t o i mitettiin ilmaiseksi 

antaa teknillisi ä neuvoja. 

tutkimuksia it s e paikalla 

- Lukuisissa 

on annettu yksityisille opas tusta metsissä ilmenneid en 

tapauksissa 

tautien vasi-

tustamiseksi. MetsCnhoito-opetuksen antamiseksi on pantu toimeen 

kursseja talonpo jille; samoin on toimeenpantu maakuntien sisäisiä 

kilpailuja metsien pa r antamisessa. 

Kuntain metset. etsänhoitomiliisin huoleksi on uskottu kunti-

en ja erä i d en suurten yh teisöjen metsäomaisuuden taloudellinen 

ja t ässä ominaisuudessa ne suori ~tavat tärkeän teht ävän , sillä sii

n a onkin kysymyksess" suuri 08a maan metsäomaisuudesta. Nuo maat 

k"sitt"ve t 2 miljoonaa hahtaaria metsää , Josta s uureksi osaksi saa

daan tarvittavat a i n espuut, s ekä samanverran laidunma ita. T"me alue 

Jaka antuu noi.n 20 ,000 omistajayhteisön kesken. Alueen ho ito vaatii 

pa ljon mit e moninaisimpia parannustöitä . 

Pai tsi n ä -t ä metsänhoitoteknillisiä t öitä , on mets iinho itomil1i

s in huolehdittavana vaikeita teknillis-ballinnollisia, Jopa kaupalli

siakin tehtävi ä : myytäviksi aiJottuJen puiden arviointi, hakkuun val

vominen, sen p äätyttyä suoritettavien töiden määrääminen, m.m. p .... ~ 

te~1nen niiden vahinkojen karvaam1sesta, Joista ostajan on vastatta

va Jne. Raakaimpia n"ist ä tehtävist ä on hakkuuoikeusanomusten kä si tt.

ly, sillä miliisin on paikan p äällä tutkittava Ja ratkaistava, voi

daankt hakata, paljonko Ja mistä. V.19~2 saapui miliisille 7,753 

tällaista pyyntöä. Vuoden kuluessa annetut hakkuuoikeudet käsittivät 

1,9 milJ. kuutiometriä, Joka Jotakuinkin vastaa TIlosien 

k1määrää. 422 lupaa on annettu ehdOlla, että metsånparannustöitä 

suoritetaan. Tällä tavalla ~ärätyt parannustyöt tässä puheena 01.-
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vissa Ja muissa metsissä , koskevat kaikkiaan 21.542 

Ja maksavat 1.1 mi lj. liiraa. Omistajayhteisöt ovat 

suorittaneet parannustöihin noin 1,7 milJ. liiraa. 

hehtaarin alaa 

yleens·· v. 1932 

Valtion metsät. Valtion metaist·· huolehtivan 

1932 bilanssi noin 24 miljoonaa) metsäomaisuus oli 

Järjestön 

vuoden lopussa 

239,854 hehtaaria. l1säännyt ty····n talousvuoden 

taarilla. Talousvuonna 1931-32 saatiin näistä 

loa noin 4.3 

ritettu 698 

ml1J. liiraa. 

hehtaarin alalla 

Samana vuonna 

lukuunottamatta 

eilla suoritettuja uudistamist oitä • 

on 

kuluessa 7.900 heh

metsistä puhdasta tu

metsitt··mistÖitä suo-

er··l1l·· hakatuUla 

V.1932 

Edellä 

tOimeenpantiin 

mainittu Jär jestö 

valtion metsien hoidossa uusi f"r Jeste-

ly. sai uuden nimen "Azienda 

le Foreste Demaniali" (ennen Azienda Foreste Demaniali) 

di stato per 

Ja samalla 

siirrettiin metsien teknillinen Ja hallinnollinen hoito metsanhoito

miliisille. "Aziendan" henkilökunta useissa piireissä yhdistettiin 

metsänho itoml1iisiin Ja siten saatiin aikaan toiminnan tehokkuuden 

11s:.: äntyminen Ja myöskin s·oästöJ ä. 

Vuoristojen hoito. etsänhoitoml1iisin tehtävät eiv··t t" än lo-

pu. 5111·· on vielä t ärkeit ä Ja paljotöisiä teht ··vi e: vuoristoissa • 

Sen tulee pitää silmällä moninaisia seikkoja. jotka voisivat ylei

seksi vahingoksi turmella vuoristo Jen vesistöJ är Jestelyä. T·· ssä 

kysymyksessä vuoristojen eike vain itse vuoristojen vaan niiden 

kanssa yhteydessä olevien lawtaoJen - fyysillisen tasapainon s äilyt

täminen. Tehtäv··t ovat osaksi ehkäisevä·· • osaksi parantavaa laatua. 

Ehkäisevä toiminta käsittää pääasiassa sellaisten alueiden 

m··u-äämisen. Jotka vaativat eristämistä vapaasta käytöst··. kun tämä 

uhkaa tulla vahingolliseksi Ja kun sellainen toimenpide on tarpeen 

suurempia JiirJestelytöitä varten. Ehkäiseväe~ toimintaan kuuluu ta

vallaan myös asutuksen valvonta. Anomukset, jotka tarkoittavat 

Ja viljellä vuoristoalueita. 

annettava lausunto, voidaanko 

Metaänhoitomiliisln ~tkimusten 

on metsBnhoitOmilii-

anomukseen suostua 

ja 

uden saamista asua 

ain tutkittava Ja 

Ja millä ehdoilla. 

Jalla no v. 1932 annettu seuraaTat määrä" asutus- Ja 

lausuntoJen no

vlljelyalupia : 
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erietetyillä maa-alueilla 

pailla maa-alueilla l,l~l 

ei, ett"" v. 1932 annetun 

969 lupaa; yhteensä 4,854 hehtaaria; va

lupaa, 4,~76 hehtaaria. 

lain mukaan edellä mainitut tutkimukset 

Ja niihi n perustuvat laueunnot annetaan ilmaiseksi, s.o. 

lysministeriö suorittaa kustannukset, kun on kysymys 

den hehtaarin suuru i s esta alasta. 

Parantavaan toimintaan on 

voitu ehkäist ä. Tällöin tietysti 

nitelmin, ett" vahingot tulisivat 

r yhdyttävä , kun ei 

k äydä ""n työhön niin 

ei vain autetuiksi 

vahinkoja ole 

laajoin suun

vaan mikäli 

mahdollista estet yiksi uudistumasta. Tässä suhteessa on kiintoisaa 

tutustua metsänhoitomlliisin l"himm'" tulevaisuuden ohjelmaan, mit ä 

tulee suurimpiin tehtäviin. Nämä ovat epäs äännöllist en vesistöjen 

j""rJestelytöit"" Ja laajoja metsittämistöitä , joita pidet ""än niin 

t ärkeinä , että niihin uhrattiin 86 % metsänhoitomiliisin viime ta-

10 us vuonna vuori s toissa suoritettavi1n töihin käyttämästä summasta 

( 72 % vesistöjen J ä~Jestelyihin Ja 14 % metsitt ämistöihin). 

OhJ~lmassa on sellaisia t öitä, Jotka voidaan suorittaa l ä

hivuosina, kaikkiaan 99 eri suunnitelmaa. yhteinen kustannus noin 

84,7 miljoonaa. Uudestaan metsitet t äviä alueita on 17,153 hehtaa

ria Ja mets änparannusta suoritettava 11,890 hehtaarilla. Lisäksi 

tutkitaan muita samanlaisia suunnitelmia, Jotka edellytt"'vät yli 

150 miljoonan liiran kustannuksia. Lähempään selontekoon puheena 

olevien tehtävien laadusta, ei liene t ässe yhteydessä syyt"". 

Vuoristolaidunnan parantaminen. i~alian valtio edistäe otta-

malla suoranaisesti osaa kustannuksiin 20-35 %:l1a sellaisten 

töiden 

t umia, 

tämä11ä 

suorittamista, 

joko lisäämällä 

nyt käytettyj ä 

joilla on tarkoituksena parantaa vuoristolai

Ja parantamalla hein""kasvullisuutta 

laidunmaita parempien laiduntamisalueiden 

käytäntöön saattamista. Mets- _ oitomiliisi on laatinut viime talous

vuonna hyväksyttyjä vuoristolaidunten parantamissuunnitelmia kaikki

aan satakunta, joiden kustannusten arvioitu ~ärä nousee yli 7 
miljoonan. 1(1 ten toiminta tässä suhteessa lisääntyy, ilmenee, kun 

verrataan n""itä "iima talouavuonna valmistettuja suunnitelmia nii

hin, Jotka on valmiatettu kalenterivuonna 1932. Viimemainittuja 011 
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195. jo iden yhteinen kustannus 111 10 miljoonaa. Vuoristolaidunten 

parantamist oiminta alkoi muuten talousvuonna 1914-14. 

lIui ta tehtäviä. Edellä on jo mainit tu, ett·· metsänhoitomi

liis1l1ä on s ellaisia t eht äviä kuin mets··styksen ja kal a stuksen 

vartiointi. T···· laatuiset tehtävät ovat vuoden 1932 a ikana anta

neet aihetta 4 , 841 tutkimuspöytäkirjan l aatimiseen. Lisäksi on met

s änboitomiliisillä samoja varsinaisia poliisitehtävi··. jotka kuulu

vat Vapaaehto iselle miliisille kokonaisuudessaan. Täm·· laatuiset teh

t··vE" t antoivat mainittuna vuonna aihetta 4 . 239 tutkimuspöytiik irjan 

laatimiseen j a ne koskivat varkauksia. tuhopolttoja, väkivallan te-

koa . vankilasta karanneita j.n.e. 

Italian kah~a kansallispuistoa. toinen Gran Paradison, toisen 

Abruzzien. hoitava väki ei kuulu metsänboitomiliisiin, mutta 

mainitulla on niissäkin valvonta- ja teknillisiä tehtävi ä. Puisto-

180,000 jen hoitoon tarvi t tavat varat myönt·· ä p····asiassa valtio, 

Gran Paradison kansallispuisto 

noin 56 ,000 håltaaria. 

liiraa kumpaakin puistoa varten. 

perustet tiin 1932 ja sen alue on 

kanSallispuisto perustettiin 1923. ja alue on noin 28.000 hehtaa

niillä kasvullis ue ja eleinkunta ria. Tarko i tuksena on s ällyttä·· 

(Abruzzien puistossa erityisesti karhu) s ekä geoloogi set 

set Ja luonnon auneus koskemattomana. 

Vuodesta 1928 on metsänhoitomiliisi aloittanut toiminnan 

myöskin Italian s11rtomaissa. 

leksi miljoonaksi hehtaariksi. 

nillinen toiminta talousvuonna 

lIetsäalue niiss" arvioidaan noin 

Siirtomaissa metsänhoitomiliisin tek-

1931-32 käsitti metsitt ämisen 53 

hehtaarin alueella (kustannus 146,000 liiraa) sekä työn kokeil~ 

laitoksilla. Joissa tutk1t~an. mitkä puut parhaiten soveltuvat met

slttämiseen. ja vielä kolmen ta1m1tarban holdon (6 hehtaarla). 

Niistä saadaan vuoslttain 250,000 istutustainta. 

Trlpolltanlassa metsänboltomillisl on luonut toimintakeakuksen El 

Uajaan. lähellä Trlpolla. Lähes 400 hehtaarln alue tulee slellä metsltet

tävatal ja muodostaa alun täaaä al1rtoma&ssa olevl1le valtlon metsllle. 

lfu.1asa al1rtoma1saa (Brltreassa ja Somallssa) sekä l!:gean saarilla on 

to1ataiaeka1 tT,Jdytty valm1atavlln tutkimukalin • 

.Ankarassa. 10 p. joulukuuta 1933· 

( -) utU. 


