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N: o 210 . 

J .20 td.. Jc. 

1. '1/1 ' H 

a C~ 
Herra !l.; ini s t e ri , 

Alle ki joitt~nut kunnioitt a en t ämän oh e ll~ l ä -

het tää r aporttinsa J :o 1 "Ulkopoliitti s i a ka J a stuksia ". 

Esitän Teille, Herra Minis teri, suurimman kun-

nioitukseni vakuutuksen . 

, 

• 

Herra Ulkoas i a inministeri, 

A, Hackzell, 

Helsinki. 

UE 11: A • • 
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tuksia . 

Ri ksdagin l ähetekeskuste lus sa tammi kuu n 17 ja 18 päi -

vänä ulkopolitiikka näyt teli jommoistakin os aa. Mitään ankaraa 

ottelua se ei aiheuttanut. Oikeisto, jonka lehdistö ei n i in-

kään suuresti ole moittinut hallituksen reippaita otteita 

n~ve'in politiikassa, Kuin hallituksen oman puolu een äänenkan-

nattaja jyrkkää ja usein karkeaakin kielenkäyttöä vierasta val-

tiota j a sen hallitusta vastaan, suhtau t u i s uurin p ii rte i n 

katsoen sekin myönteisesti hallituksen toimintaan. Samalla var-

sinkin sen keskuudesta, mutta osittain myös muiden puolueiden 

taholta syystä kylläkin huomautettiin, että jos tahdotaan näy-

teIlä jonkinlaista "suurpoliittista osaa", on myöskin huoleh-

dittava oman maan puolustuskunto isuudesta varsinkin nykyi-

sinä kohtalokkaina aikoina. Arvostelukohdaksi jäi kuin jäikin 

se tosin sangen hillitysti esitetty - muistutus, että hal

lituksen ei olisi pitänyt "sanktio"kysymyksessä esiintyä ilman 

riksdagin myötävaikutusta ja tukea, muistutus, j oka ei suin-

kaan tullut odottamatta ja joka s aattoi ulkoasiainmin is t eri 

Sandlerin vakuutt~~aan, että hallitus aikoo antaa asias ta es i-

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. ... __ ._ ... _ ........ _ ...... _ ................ _ .......... -.•..........•........................ 

UE 2: .4. 

JakeluohjemaUeja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualkal .... .. .... mini.terllllle • 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoitukann. 
Ei ulkom •• edultuklen, mutta ulkoaaiainminlateriön tiedoi. 

tukann. 
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tuksia. 

Riksdagin l ähe tekeskustelu ssa tammi kuur. 17 ja 18 päi-

vänä ulkopolitiikka näytteli jommoistakin osaa. HitäRn ankaraa 

tt ottelua se ei aiheuttaPut. Oikeisto, jonka lehdistö ei niin

kään suuresti ole moittinut hallituksen reippaita otteita 

• 

n~ve'in politiikassa, kuin hallituksen oman puolueen äänenkan-

nattaja jyrkkää ja usein karkeaakin kielenkäyttöä vierasta val-

tiota ja sen hallitusta vastaan, suhtautui suurin piirtein 

katsoen sekin myönteisesti hallituksen toimintaan. Samalla var-

sinkin sen keskuudesta, mutta osittain myös muiden puolueiden 

taholta syystä kylläkin huomautettiin, että jos tahdotaan näy-

tellä jonkinlaista "auurpoliittista osaa", on myöskin huoleh-

dittava oman maan puoluatuskuntoisuudesta - varsinkin nykyi-

sinä kohtalokkaina aikoina. Arvostelukohdaksl jäi kuin jäikin 

se tosin sangen hillitysti esitetty - mUistutus, että hal

lituksen ei oliai pitänyt "sanktio"kysymyksessä esiintyä ilman 

riksdagin myötäVaikutusta ja tUkea, muistutus, joka ei suin-

kaan tullut odottamatta ja joka saattoi ulkoasiainministeri 

Sandlerln vakuuttamaan, että hallitus aikoo antaa asiasta esi-

JAKELUOHJE. 

'l'avallinen. 
~_._-_. __ ._ ... __ .. _ •.. _._ ........... ~ .. _ ....... _._ .... _ ......... ............... . 

... : A 4. 

J"'eluohjemalleja . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11 ..... 1 ..... ....... ...... mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduatuk .... tiedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, muttll ulkoa.lainmlniaterllln tiedol

tukalln • 
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tyksen . 

Opposition suop eutta hra Sandler muuten palkitsi sil

lä, e tt ä antoi nimenomaan oikeiston johdolle tunnus tus ta sii

t ä , että se, huolimatta alkuperäisest ä vastahakoisuudestaan Kan

sainliittoa kohtaan, nytkin oli loj a lisesti suhtautunut halli

tuksen politiikkaan. 

Asema oli muuten hra Sandlerille vars in kiitollinen. 

Hän saattoi kysyä, kuinka oli s i voi t u perus t e lla sanktioihin 

nähden aivan kielteistä ja its ekäs tä kantaa. Edellyttäen, 

tU!ldota kieltäytyä alkeellisia paktinmukaisia velvoituksia täyt

tämästä , pitäisi silloin j oko vaatia eroa 

ka vä ittää, että päätös, jolla Italia leimattiin syylliseksi, 

on pOhjaa ja peruetusta vailla, s.o. johtuu tosiasian vääräs

tä arvioinnista tai s~ännösten virheelli sestä tulkinnas t a . El

lei tätä päätelmää tahdota tehdä, on selvää, mitä tietä on 

kuljetta.va. Sandler tehost i sitäkin, että Ruotsi tällöin on 

toiminut yksissä neuvoin muide.n pohjoismaiden ja useiden mui

den valtioiden kanssa. 

Sandlerin puheen yhtenä 

myös niiden rauhoittaminen, jotka 

voivan johtaa suin päin sotaan. 

tarkoituksena oli tietysti 

pelkäävät 3anktiopolitii~~n 

luopua, Buurvaltioiden 

erillään. Tämä oli 

hra Sandler saattoi 

Neutralisuudesta ei tahdota 

välisistä konflikteista 

tietysti kaikki oikein 

ja saattaa yhtä 

haluta.a.n pysyä 

ja kaunista, mutta 

vähän kuin kukaan 

muukaan ratkaista sitä ristiriitaa, joka on olemassa paktin-
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mukaisten velvoitusten hengessä ja totuudessa käsiteltyinä-

sekä vapaaehtoisen neutralisuuden väl illä. Miksipä se seikka, 

että aseellinen taistelu on puhjennut kahden suurvallan kes-

ken , antaisi enemmän tilaa neutralisuudelle tähänastises sa mer-

kityksessä käs itettynä , jos kerran pa ktin mukaan toinen on 

pidettä vä hyökkääjänä, toinen uhrina? 

Hra Sandler tehost i myösk i n sitä kielteistä kantaa 

aseellisiin sanktioihin nähden, jolle Ruotsi on a lkuaankin aset-

t unut, eikä oikeastaan tah tonut myöntää itse sanktiovelvoituk-

sen Johtavan aseelliseen yhteentörmäykseen, ellei syyllinen val-

tio its e puolestaan ryfidy aseellisen voiman käyttöön niitä 

valtioita vastaan, jotka ovat ryhtyneet "rauhanomaisiin" sankti-

oihin. Tämä, sekä paktin tulkinnan että tosioloihin nähden 

jossain määrin arveluttava vakuutus oli ehkä epäluulojen häl-

ventämiseksi tarp een. Tämäkin tapaus on omansa osoittamaan. 

kuinka paljon epävarmuutta tähän säännöstöön nähden vielä on 
aikanaan/ 

olemassa ja kuinka tarpeellista olisi /päästä jommoiseenkin sel-

vyyteen ja käytännöllisesti merkitykselliseen yksimielisyyteen 

sen asettamista velvoituksista sekä Kansainliiton laajemmassa 

piirissä että sellaisissa erikoissopimuksiin perustuvissa yhty

missä (ententes regionales). Joka tapauksessa saadaan pitää var-

mana, että jos Kansainliitto Julistaisi periaatteellisestikin 

luopuvansa n.s. sotilaallisista sanktioista, 011si seurauksena 

ensinnäklE että talOUdelliset eli laaJempaa sanontaa käyttääk-

semme rauhanomaiset sanktiot jotakuinkin menettäisivät 
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tehonsa ja toiseksi että kansainvälisten voimakeinojen käyttö 

- olkoonpa turvallisuuden taikka sen vastakohdwl palveluksessa

siirtyisi kokonaan noille erikoisyhtymi lle, jotka silloin muut

tu i sivat samanluontoisil:si kuin entisaikaiset sotilaalliset 

tot, 

tin 

sen sijasta, että e n t e n t e s 

mukaan ovat tarkoitetut edistämään 

r e g i 0 naI e s pak

Kansainliiton turvalli-

suustarkoi tuksia ja olemaan sen yleisen säännöstön täydennyk

senä • 

Suurin piirtein katsoen hra Sandlerin puhe ei ollut 

ainoastaan taitava puolustus hallituksen kannanotolle, vaan myös 

asiallisesti ansiokas. Erisuuntaiset lehdet ovat, harvoja poik

keuksia lukuun ottamatta, antaneet sille täyden tunnustuksensa. 

Hän on, niin sanotaan, esiintynyt puoluenäkökohtien yläpuolella 

olevana miehenä, ruotsalaisena ja yksinomaan ruotsalaisena, mut

ta samalla yleisten kansainvälisten periaatteiden puoltajana. 

Erityisesti kiitetään tietysti myös sitä, että hallituksella on 

päämääränä pysyä erillään kaikesta sotaisesta seikkailupolitii

kasta ja myöskin kaikista riskejä tuottavista liittosopimuksis

ta. Hallitukselle tämä oli huomattava menestys, mikä ei kui

tenkaan estä sitä, että luvattu esitys joutuessaan riksdagin kä

siteltäväksi ehkä synnyttää erimielisyyksiä enemmän kuin mitä 

nyt tuli näkyviin. 

M i n i s t eri 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, tammikuun 29 päivänä 1936. 

.N : 0 285. 

J J O ! rJ.. . 3' . 

Herra Ministeri , 

• Allekirjo i tta nut lähettää tämän ohella kunn ioit-

taen raporttinsa :0 2 "Ceterum censeo k i elikysymyksestä" 

ja N: 0 3 "Ruotsin pu olust.uskysymys". 

Esitän Tei lle, Herra i n ister i , suur i~m~n kun-

n i oi tu kseni vakuutuks en . 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A.Hackzell, 

Helsinki. 

UI 11: A • • 
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TUKH OL : A 
...... ........... ........................ ........... .... ... .... ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... ... ~., ....... . 

Ttl.'-':l1.~.~J1l.?-......... ssa .g.9. .... p:nä .1;~.~. ::: ...... .kuuta 19 .... 3..9., - Jt. 

Asia: "Ceterum oen8eo" kieliky:,: ... 

... ................ ..... symy ks estii.., ............................ .......... ...... . 

oniluku i s i ssa r apo rteissa o len kirjoittanut, e ttä 

yliopi s ton ki elikysymys tule e olemaan koetu s kivenä t ä kä läisel

le yleieelle mielipit eelle sen suh tautumi s ess3. Suome en. Niin

pä kesäkuun 17 p:nä 1933 (raportti N:o 25) olen huomautt anu t, 

että ruotsinkielen poistaminen korkeimma sta op etusla itoksestam-

me "jättä isi jälkeensä oka an, joka aina kin s uhteel lieessa mie-

l es s ä oli e i ·Hih t emätön j a sitä pidettäisiin eh käpä suurem-

massa mää ri kuin mih in asialli s t a s yytä oli s ikaan , vasta i-

seen kehitykseen (opp ikoUlu t y . m.) nä hden enteelli s enä j a oi-

ree1lisena". Saman ajatu ksen olen mona sti muulloinki::1 e si ttä -

nyt (vrt. m.m. r aportti N:o 17/ 1931, 3~19 3 3 j a 34/19 33 ). Kokemu s 

on osoittanut tämän diagnosin t ä ysin paikkansa pitä vä ksi, mi-

kä toisaalta 

asiallisempaa 

ei merkit s e sitä, ettei kehitystä oikeampaa ja 
täällä/ 

arvostelua kohti olisi /tapah tunut. Tämä kehi-

tys on havaittavana ensinnäkin siinä, että as i a ssa vielä 

verrati:ain äsken ilmaantunut ylimielinen t a ikkapa "isä lli s en" 

neu vova sävy on huomattavasti muuttunut, vaimennut, toiseksi 

JAKELUOHJE : 

Tavallinen ja lähet~'etöille. . ~_. __ .............. ___ ...... _._u ........ _ .. _ .. _ .. ·_ .. · .................... ................ . 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen • 
Tavallinen ja IIdkll .... . ......... . ministerilIlle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedultuklen. mutta ulko •• ialnmlnisterilln liedoi

tukIIIn. 
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siinä, että paremmin käsitet ään muuttuneiden kielellisten 

ja sivistykselli sten suhteitten vaativan yliopiston kieli

oloihin kin sella isia rajain si i rtoja, jotka v ielä moniaita 

vuosi a sitten olisiva t herättäneet voimakasta reak tiota . 

Mut ta kaikesta tästä rii_pum tta ei ole lakattu a rvoste

lamasta yliopiston kieli kysymystä juuri sellaisena kr i te

riona , josta edel lä on puhuttu. 

Voidaan tietysti monella t aholla vakuuttamasta 

päästyäkin vakuuttaa, ettei ruotsalaisten pitäisi asettaa 

ulkopoliittista eikä liioin sivistyspoliittista suh -

tali tU!lli staan Suomeen mihinkään ri ippuvai suu teen s 11 tä, mill ~_ 

to.voin ruotsinkielen asema erit.:risestl korkei lJ'lJllassa. opetuk 

sessa Suomessa j ärj estetään . On kyllä niitä, jotka ny!q

hetken suuri s ta kysymyks i stä ti etois i na a inakin nyt ov~t 

Valmiit jättämään tämän asian keskustelujen ulkopuolelle 

ja jotka -ainakin useimmissa t apauksia a - samalla ottava t 

lU~lun s en, että nimenomaan t ähän asiaan edullisest i vai

kuttaisi si tä ennen tapah t unut ul koro liittinen l ähenem inen. 

Mu tta asioita. enemmin tai vähemmin pintapuolisesti arvos

televa suuri enemmistö t usk in lakannee tehost- masta. kieli

kysymyksen, nimenomaan yliopiston k ieli~Jsymyks en, prej udi

soivaa vaikutusta ensilUOkkaisen hyvien suhtei den l uomi seen 

ja vakiinnuttamiseen. 

El!.di tämä ole ainoa staan "suuren yleisön " kanta, 

vaan ~ samalla tavalla myös varsina inen si~i8tyneist ö 
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yleensä , poliitt iset näkökohd t syrjäyttä en, on t~iruv~inen 

sia~ arvo s t e lem~an . ~i ole mikään sala~suu8, e ttä tähän 

mi tä t untuvi ilT,in vaiku t t :l._ s e ka tS3.n t okanta , .j oka S'_lOn;en 

j oh t avi s ta r uotsinkl el i s i st ij p i irei t ä t ä nne l svi Kä j~ jok~ 

l uonnol li sest i kyll ökl n t~ällä helpoEt i s:l.avutt a V:J.s t k3.i-

kua s i llo i nkin, kun s en yks ipuoli suus obje kti i vi selle arvo-

t elij alle on i lme i nen . 

Toinen t ek i jä , jonka merkityst; Suomes Ra ei y l een -

si rii t t äväs ti t nnn t t ane , on s e, että Ruo t sin kansa juu -

r i n kyänsä on erittäin syvästi tietoinen o~sta j ~ oman 

sivistyamuotonsa merkity ksestä.. Ruots i on ka.nsQ.i n' .. ~lio U ä 

~lalla s~avuttanu t paljon - osittain ehkä ansaitsematto~! 

paljo kiito t Q ja t unnus tusta s ekä pien t ~n t~~so~er. kes-

kuudessa jou t.unut näyttelewään huomattavaa osaa. "i i !:!e&.i -

(': ... i :;~t ,,-l o itt ~e" r~c ~s inkii;;len j a .uot.sin sivisl.yselämän 

tunn~tuk8i teke~oeksi vic~Qi R~~ ma i ssa ov~ t t ~ st p mvös 

todistuks ena. Mikäli tää llä syys t ä tai syy t t ä pääsee val-

l a lle sellainen käs itys, että siinä maas sa, mi s sä emämaan 

J ä lkeen ruotsinkielinen sivistysmuoto on l aaj immalle levin 
ja hedelmällisinj 

nyt/, pyri tään s iit ä "vapau tumaan" , tämä varma s t i on j a t ku -

vaatikin vail!1.1tta va. vieroittavasti ja vä lejä kylmen t ävä s t i. 

Suomen asioita sellaisia kuin yliopiston kieli-

kysymystä arvostellaan t äällä useinkin pintapuolisesti ja 

ilman riittävää asiantuntemusta. Varmana saadaan kuitenkin 
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pitää, että yleisesti aletaan myör.tä ä sella isen j ä rjestelyn 

oikeudenmuka isu us, e t t ä täydell~~~ suomenkieli sen yli op isto -

op etuks en rinnalla on eräissä keskeisissä a ineissa ruot s i n -

ki elis t ä opetusta t a rjolla . Al e t a an tottua s i ihen ajatukseen , 

että s uomenki eli siinä on ehdott . asti va. l takl elen ~. , vieläpä 

yliopi s ton "j lkisiV1" y ksikielinen, kl1nYian ruot~in kieltä ei 

silti kohdella vieraana kielenä, jolla ei siinä enää olisi 

mitään kotipaikkaoikeu tta. J u ri t ämän, osittain t unt e enomai -

sen tekijän merkitystä olen hyv in usein tehos tanu t . Jos 

r 'lot sinki el i selle opetukselle a nnetaan koh t uul linen sij a , niin 

ettei ruotsinkielen käyttö nyky i sestä kovinkaan t un tuva sti 

al en e, t äy tyy olla mahdollista saada järkevät ainekset kä -

si t tämään, että täll a inen ratkaisu s uurin piirtein katsoen 

on t yydyttävä siitäkin riippuma tta, että eräät ruotsinkieli-

se t p iirit Suomessa ehkä pyrki7ät esittämään asiaa vastak -

kaisessa va lossa . 

Sotamarsalkka Mannerheimin äskeinen arvokas julki-

lausuma, joka tosin vain aivan yleispiirteisesti saattoi nä i
mitä sen va ikutuksiin tulee,/ 

tä asioita käsitellä, on,/todis tu ksena siitä, että arvoval-

taisen ja kysymystä ehdottoma n puolueettomasti arvostelevan 

henkilön sana on omansa hälventämään erinäisiä ennakkoluulo-

ja sekä täälläkin kiinnittämään huomiota suuriin keskeisiin 

kysymyksiin. Useat lehdet ovat tällöinkin pitäneet velvolli-

suutenaan huolehtia siitä, ettei kielikysymys unohtuisi. Niinpä 
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Upsala Nya Tidning t.k. 25 p:nä ja Da gens Nyheter t.k. 

28 p:nä ovat pitäneet tarpeellisena nimenomaan tehosta~, 

kuinka tärkeä merkitys yliopiston kielikysymyksen ratkai

sulla molemminpuolisten suhtei tten kannalta on. Voidaan 

pitää tarpeettomana ja aiheettomana, että tässäkin yhtey

dessä palataan samaan asiaan, voidaan vakuuttaa tälla i sen 

taktiikan vaikutta van pikemmin ärsytt&v~sti kuin lähentä

västi, tosiasiaksi jää kuin jääkin se, että yleinen mieli

pide ei lopullisesti muutu suopeaksi todelliselle konkreet

tiselle lähenemiselle, jos nyt puheena oleva asia saapi 

ratkaisun, joka täällä vallitsevan käsityksen mukaan mer

kitsee puhtaa.sti kielteistä suhtau tumist~ ruotsinkielis e en 

sivistysmuotoon. 

M i n i s t eri 
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Hallituksen eSitys tä puolustuskysymyksestä odotetaan 

jonkun viikon kuluttua, l uultavasti maaliskuun alkupuolella. Joh-

tavalta oikeistotaholta olen kuullut, että myöskin oi keis ton jOh

to, jota hra Hansson ensiksi tahtoi pitää puolueiden kan ssa 

käydyistä keskusteluista syrjässä, viime aikoina on vedetty mu-

ka an niihin. Viimeaikaiset mai lman t apahtumat ovat tiet enkin 01-

leet sitä laatua, että oikeiston va~ imukset l ähinnä ova t kas

vaneet siitä, mi1laisina ne esiintyivät kommission käsittelyn 

aikana. Maan edullinen taloudellinen asema vaikuttaa samaan suun-

taan. 

Miltei kaikilla tahoilla pidetään va rsin suotavana, 

että puOl~Stu8kySymY8 juuri vasemmistohallituksen ohjaksissa 01-

leesa joutuisi ratkaisuun. Jos sosialistinen hallitus, joskin 

jonkun verran vastahakoisesti, olisi ' uuteen järjestelyyn myötä-

.. vaikuttanut, tai ainakin siihen suostunut, saisi tämä paljoa 

kansanomaisemman luonteen kuin jos se olisi "porvari l lis ten" 

ainesten sanelema. Sanomattakin on selvää, että jos puolustus-

JAKELUOHJE, 

Tavallinen ja lähetystöille. ------_._-----_._ .. -.-.. __ ... -... ~ .... _ .... - ... ..... .. ..... . 

................ _---_ ...... _ ....•..... __ ._ ... _._. __ ....... _ ............. _ ........... . 

UE 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta"alllnen. 
Ta .. lllnen Ja IIlIkal .... .. . ... .. .... mlni.terllllle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n tledoltukllln. 
EI ulkomaaeduatuk .. n. mutta ulkoulalnmlnl.terllln tledol

tukaUn. 
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kysymys taikka jokin muu asia johtaisi hallituksen kaa

tumiseen, ennenkuin puolustusasia on riksdagissa ratkaistu, 

juuri vasemmisto saisi paljoa vapaammat kädet ja epäile

mättä suhtautuisi paljoa kielteisemmin kuin mitä sillä on 

mahdolli sta sosialidemokraat tien l.2.!lessa j i tae vallassa ja 

pakostakin riippuvaiset niistä sovittelui s ta, joita voivat 

saada aikaan muiden ryhmien kanssa. 

Joskin hallitus, osittain puoluetaktillisista syis

tä, osittain vakaumuksestakin on 7almis verrattain 

määrin ottamaan huomioon nykypäivien puolustusystävälliset 

virtaukset, on sen toisaalta pakko kallistaa korvansa 

myöskin äärimmäisille vasemmistosuunnille, jotka vaativat 

miljoonia käytettäviksi toisenlaisiin tarkoituksiin ja jotka 

vierovat "militarismia", aina kin sellaisena kuin se "porva

rillisissa" valtioissa esiintyy. Näin ollen on ymmärrettä

vissä, että hra Hansson alussa on epäröinyt ja ollut kah

den vaiheilla siitä, onko asian välitön ratkaisu vaiko sen 

lykkääntyminen yli vaalien puolueelle edullisempi. Lienee 

kuitenkin jo hyvissä ajoin annet tu hänen tietää, että 

asia, ellei hallitue antaisi esitystä, varmasti tulisi vi

reille .duskunta~lotteen (motion) muodossa. jolloin halli

tuksen asema vanDaankin olisi epäedullisempi. Kun nyt hal

liiukeen punnittavakei jää. kuinka pitkälle sen itsensä on 

tarjouksissa mentävä. täytyy Ben toisaalta ottaa huomioon. 

mitä puolueiden~välieis8ä neuvotteluissa on käynyt ilmi ja 
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kenties tavallaan tullut sovituKsi, toisaalta huolehtia sii-

tä, etteivät sen omat miehet asetu hylkäävälle kannalle. 

Hra Hansson on siksi varma puoluemies, ettei hän halua, 
eräitä vieraita esikuvia noudattaen,/ 

/johtaJanakaan siirtyä toiseen leiriin. 

Puoluetaktilliselta kannalta kysymys muuten voipi 

tuntua sitäkin pulmallisemmalta, kun sekä vasemmistotaholla 

että muutenkin pideteän mahdollisena, että sosialidemokraa

tit eneisykeyisissä vaaleissa voivat saada ehdottoman enem

mistön toisessa kamarissa. Onko tällaista tulosta puolueen 

omien etujen kannalta pidettävä suotavana, ja joe niin on, 

mikä menettely, nimenomaan puolustuskysymyksessä, on paraiten 

osansa sitä edistämään? 

Varmana pidetään joka tapauksessa, että puolustus

ystävällinen suunta nyt on vallalla. Vapaamielisetkin, joi-

den Vasen siipi yleensä on ollut huomattavasti "antimili

taristinen", lienee jotenkin eheänä hra Hamrinin takana, jo-

ka kommissiossa puolsi 148 miljoonan ohjelmaa. Kun ei ta

lonpoikaisliitto liioin voine suuria tästä tinkiä, näyttää 

luultavalta, että hra Hansson, ellei hän heti alusta tahdo 

asettua pOikkiteloin näiden ryhmien kanssa, ei voi tarjo-

ta suunnitelmaa, jonka kustannukset kovinkaan suuresti jää-

vät tämän sWlllllan alapuolelle. Nähtäväksi jää sitten myös

kin, ml1li tavoin hän on pyrkivä jakamaan oikeutta armei-

Jan ja laivaston kesken, joiden välinen kilvoittelu kiivaa-

J( i n i s t e r ,:J(, ~J 
na jatkuu. 
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Herra Ministeri. 

Allekirjoittanut lähettää tämän ohe lla 

kunnioittaen raporttinsa N:o 4 -Ruotsi ja sanktio

toimenpi teet" • 

Esitän Teille. Herra inisteri , suurimrran 

kunnioitukseni vakuutuksen. 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell. 

H e 1 s i n k i. 
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Biksdagin äskei ses~ l ähet ekeskustelussa ulko

aBiainmini steri Sandler ilmoitt i, että sanktiotoimenpi 

teistä '\iot aan antaa osittainen esitys, jota kisi t el

täessä Biksdagiss,.. on t ilaisuus laaje1lllllB.ssakin yhtey

dessä käsitellä tätä asiaa. 

Olen tilnään kä.ynyt pyytäm . ssä m. m. tästä asi 

asta eräi t ä tarkempia t ietoj a v. t . ul koasi inministeri 

Undånilta. joka pääasia llisesti näitä asioi t a valmist e

lee. Hän palautti tällöin ensi ksi mieleen eräitä ennes

täänkin tunnet tuja j a kerrottuja seikkoj a. KUn vi ime 

~ksynä tarvittiin Ruotsinkin puolelta t oimenpiteitä, 

oli neuvottelujen j älkeen ulkoasiainlautakunnan kan ssa 

johduttu siihen, että oli koete t tava t ulla toimeen sel

laisilla säännöksillä, joiden antaminen on halli t ukBen 

vallassa, jotenka. Rikoo.a.gia.. ei tarvitsisi kutsua yli

määräisille valtiopäiville. Hallituksen vallassa on n. s. 

talo~ellisen lainsäädäntäoi keutensa nojal la.. säätää vien

nin ja tuonnin rajoi tukaia. On tosin jossain määrin 

epätietoista. kuinka. pitkälle t åmä. valta valtiosä.äntäi

sesti ulottua, ja myönnettävä on. et~ä si tä k 'ytett iin 

JAKELUOHJE. 

_ __ .-!~.!.~ll~~~_ .. j.~ ...... !.~~~.1.~: .... . 
töilla. .. .............. _ •. _ .. __ ... __ .. ~._._ ... __ ........ _-~_ ..... _-_. __ ... _ ......... _~_ .. _-----

J .... luohjem.Il.J • 

T .... III ...... 
T .... 111nen Ja 11eIk.1 .... .. ...... .... .. minl.terllllle. 
EI ulkomaaeduatuta.l tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoul.lnmlnl.t.rllln tledol

tututn. 
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tavalla.. joka ehkä voi aiheuttaa mllstutuksia. Hra. 0hdEm 

mainitsi erityisesti tällaisena kohtana sen mää.rd.yksen, et

tä viejiä vaadi ttiin näyt tämään toteen, että todellinen 

maksu oli suoritett~ Suurimpia epäi lyks i ä oli omansa tuot

tamaan kysymys n. s. luottosulusta (kredi tspärr). Tästä sel-
-

viydyttiin väliaikaisesti sillä tavoin, etta pankkiyhdis-

t yksen väli yksellå. tehtiin sopimus suurten luottolaitos en 

kanssa. Kun tämä ei kuitenkaan voinut si t.:>a esimer ki ksi 

yksityisiä pankkiireja, jäi tähän järjestelyyn a inakin oi

keudellisesti erinäisiä aukkoja. Kun tästä voidaan tehdä 

muistutus j a kun a sianomainen kommissio, joka ~neve'issä 

on eri valtioiden toimenpiteitä harkinnut. myöskin on teh

nyt tästä. huomautUKsen, tahdotaan nyt lainsåädäntötoimella 

saattaa asia järjestykseen. 

Valmistelunalaisena oleva esitys, joka ensi vii" 

kolla annettaDeen Ri ksdagille, tarkoittaa hallitukselle annet

tavaa va ltuutusta säätää. luottosulkua tarkoittavia määrä

yksiä. Valt~tus olisi yleinen eikä siis tar krnttai si vain 

nykyistä tilannetta. Mahdollista on. arveli hra Unden. että 

Rik~en ei tule pitämään tästä muodosta, vaan valtuutuk

sen sijasta säätää asiallissisältöisen l ain. Esityksen pe

rusteluissa aiotaan tehdä selkoa hallituksen tähänastisista 

toimenpiteistä, joita Rik~ill~ näin ollen on tilaisuus 

arvostella. 

isitykseen sisältyvä. lakie;- otus menee ensiksi ta~ 

vallisesaa järjestyksessä. lakineuvostoon C-lagrWietN). ämä 
-

on tosin v. 1922 paktin. aiheuttamia toimenpi teitä käsitel-

tä.essä asettunut sille kannalle. että. perustuslain mukaan 
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ei voi t aisi hallitusta vaI tuuttaa anta.ma.an ai viililainsä.å..

dämlön alaan kuuluvia säännöksiä , mutta kun 

llenmin. varsinkin eräi tä kansainvälis-yksi tyisoikelliellisia 

lainsåädäntöasioita käsitellessään, on ollut toisella kan

nalla, ei st.:. taholta liene esteitä odotet tavana. 

lIerre.. Unden m i ni tai vielä, että. Ruotsi nimenomaan 

Englannin vaikutuksesta. oli valittu siihen alakOIlJlJi.ssioon, 

joka äsken asetettiin sanktioiden toimeenpanoa va lvoman . 

Tähän lienee vaikuttanut toisaalta Ruotsin yleinen suht au

twninen sanktioihin, toissai ta se seikka, että Ruotsi tuo t 

taa sulfiittispriitä , jota. voidaan käyttää bensiinin sijas

ta. liI. inittu alakonmissio kokoontuu helmikuun 3 päivänä j a 

sinne lähetetään ruotsalaisena asiantuntijana r ä jäbiysaine-

teollisuW.en valvoja 'ton Feili~. () ~ / 

K i n i s t eri: ~~. ~~ 
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SUOMEN LÄH ETYSTÖ Tukholma ssa, helmikuun 1 päivänä 1936. 

N:o 313. 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella 

lähettää ra.porttinsa N:o 5 "~ilmäys Ruots i n talous-

arvioesi ~ykseen ". 

Esitän Teille, Herra Minis~eri, suurimman kun-

n ioituksen i vakuutuksen. 

1. CJ 

Herra Ulkoasia inministeri 

A. Hae k z e 1 1, 

Helsinki. 
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TUK H OL Mi A ............. ........................................................ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ...... . ~ .L .. .. . 

Tukho lma 31 ä ... ~~.i. ..... __ k u u ta 1 g ... ~~.~ ..... .............. ........... ssa ...... ..... p:n 
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Asia: SilmäYS RIlotsin talou§: .... .. 

.. .................... arT~oesi t~~~~~,!];,: ............................. ... 

Jossain määrin myöhästyneinä esitetään tässä muutamia 

havaintoja RIlotsin budjettiesityksen yleisistä suuntaviivoista. 

Hra wigforsin budjetti on voinut esittää varsin ilah-

du t tavia tuloksia ja suunnitelmia. 

Tulojen nouse lähenee 100 miljoonaa. Kaikki sotavelat 

voidaan maksaa ja yleishyödyllisiä yrityksiä (välfärdsåtgärder) 

voidaan edelleen jatkaa käyttäen varoja varallisuutta enentä-

viin tarkoituksiin. Velkain maksu käy mahdol l i s eksi sillä ta-

voin että siihen käytetään eräitä erikseen varat tuja veroja 

(reserverade skatter) sekä 59 milj. valtion kassavarastosta 

(kassafond), yhteensä 116,5 milj. Lyhytaikainen pUla-ajan laina 

saadaan tä t en suoritetuksi. 

Liaäksi on vielä 20 miljoonan ylijäämä, Jota nyt 

olisi ~tettävä verotaakan hUOj entamiseksi. Vakinaisena tulo- ja 
a.lennet taisiin/ 

omaisuusverona kannet"'a määrä /170 miljoonasta 1 50 miljoonaan, 

mikä vastaa 12 % alennusta. Tämä alannus on sangen t aitavasti 

harkittu, se kun tulee ~ienten veronmaksajain hyväksi. Jotenkin 

Yksimielisesti on "~orvaril118elta" taholta muistutettu, että 

"AKELUOH"E. 
Tavallinen ja läbetya-- ------_ ..... __ . __ .. _--_ ... -.. _--_ ... _._-.-............... . 
töille. 

... :.4. 

...... luollJe!n.n.j •• 

T .... III_. 
T .... n ..... j. n.lkal ... . ............... minl.t.rllln •• 
EI ulkomaud""'-- tlecloltukaUn. 
EI ulko ..... llduatukaen. mutta ulkoulalnmlnl.t ... llln tledol. 

tultaIIn • 
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pikemminkin olisi p~tänyt ryhtyä vähentämään pulakaudelta 

(1932,1933 ja 1934) peräisin olev'. ylimääräisiä tulo- ja 

omaisuusveroja, joitten tilapäistä luonnetta useasti onkin 

tshostettu. VeronmaksaJille annetaan se varsin laiha lohdu-

tus, että ne on aiottu itsenäisinä veroperusteina lalclcau-

tettaviksi, mutta sen sijasta sisällytettäviksi yleiseen 

verojärjeatelmään, jotenka helpotusta ei saavuteta. 

Fallituksen budjettilaskelmia vastaan on tietenkin 

esitetty erinäisiä muistutuksia. Työttömyyslcustannuksia arvi-

oi taessa on oltu liian optimistisia, sanotaan, ja puolustuk-

selle on suotu vain 5 milj. lisää, koska vasta 1937 vuo-

den alusta uusi puolustusjärjestys tulee voimaan. Toisaalta 

väitetään, että eräät tulot on liian suuriksi arvioitu. 

Hra Wigf'orsin talousarviota on tietysti sosialide-

mokraattiselta taholta suuresti ylistetty, vaikkei olekaan 

voitu kieltää sitä päivänselvää tosiasiaa, että konjunktuu

rit tällä kertaa OTat olleet erittäin suotuisat. - Vas-

takkaisella taholla selitetään kohtuuttomaksi, ettei vero

taakkaa näiseä oloissa tuntuvalla tavalla huojenneta. Rilcs-

dagin ei pitäiai, niin sanotaan, tyytyä siihen, että nyt 

ehdotettu verOnhuojennue vaetaa vain 10 % siitä lisätaakas

ta, joka neljän edellisen TUoden aikana on Ruotsin kansan 

kannettavaksi ae.tett~. - Täetä asiasta kaiketi tullaankin 

~ TUoden valtiopäivillä ankarasti ottelemaan. 

li1 i n i s t eri: 12 ~~ J. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa. helmikuun 22 päiTänä 1936. 

N:o 590. 

i ,1. / ! t>. .( .'b ' .1( . 

~ ,t-!l . J(, 

Herra Kinisteri • 

AllekirJoittaneella on kunnia tämän ohella 

lähettiä raporttinsa N:o 6 -.uukalaisten maahantulon 

Ja aaassa oleskelun TalTonta-. 

Eaitän Teille. Herra Kin1ate~i. 8uur1mma~ 

.... ,.U ..... , ..... t •••••. ~ ~~ • 

Herra U1koa.ia~inisteri A. Hactzell. 

Helsinki. 

UI II: • 4. 
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Tämä kysymys en Tiime aikoina ollut Tilkkaan huo

mioo esineenä. Valite'aan. ettei muukalaisten TalToota ole 

r1i'täYäa tehokasta Ja että Toimassa oleTien säiDnösten tar

kasta noudat, .. l •• sta .i ole takeita. Pelätään toisaalta koti-

aaiee1le elinkeinoelämälle tästä JOhtuTaD haittoJa. toi~aalta 

niitä Taltiol1ista laatua oleTia yllätyksiä Ja rettelöitä. Jot. 

ta ToiTat aiheutua eräiden kumouksellisten aioesten ent.mäk

seen ealaperiiseetä toiminnaeta. Kuten tiedetään. ei Ruotsissa 

yleensä ole .1l1iin erityisellä ponteyuudella reagoitu ulko

aaistsnkaaD kommunistien hommia Tastaan. elleiTät ne ole esiin

tyneet aiTaD selTänä ylly.tyksenä. Bnemmia 00 ehkä eittenkin 

Ti1me aikoina alettu kiinnittää huomiota eräiden Saksasta tul

leiden, toein Yarein erilaatuisteo ainesten. mutta eosi eiJassa 

nazistl.n 'o1aintaan. ehkäpä erityiseeti slitä syystä, että 

Ti1aema1nit'uJen Toi4aan olettaa paraiten löytäYäa JUlistuk

silleen \iällä kaikupohJaa. Kiten tä.äa asian laita lisneekin. 

ei ole JiiD7t ko .. entaareJa Taill_ ulkoaeia1nainieteri Sand

leriD äsk.inen poliittinen puhe. Josea hän näytti tahtOTaD 

UI 1: ... 

.lakeluohjem.llej. : 

T.".III ..... . 
T .... "' ..... j. lIalkal .... . ..... ...... ministerIlIlle. 
EI ulkomaaec!uatuk .... tledoltukaUn. 
EI ulkomaaeduatuk .. n, mutta ulko •• I.inmlnlsterilln tiedol. 

t""alln. 
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rinnastaa kommunistiset ja nazistiset propagandan tekijät. 

Jälkimmäisiä yastaan on Yi1me aikoina ryhdytty eräisiin 

toimenpiteisiin. Oleskelulupa maassa on kielletty parilta 

huomattayalta naziagentilta (Bartels Ja Neubert). Joista 

toinen (Neubert) lienee ollut Saksan täkäläistä Yirallis

ta edu8tusta hyYin likellä. Heidän Ja muiden samansuun

taisten 'oimihenkilöiden yaaralliauuden aryel1aan oleyan 

erityisesti aiinä, että he yl1yttäYät tänne työnansioon 

tullei'a ja 8itä yarten kansalaiat.'.ttuja (entisiä) Sak

san kansalaisia toimimaan ja Yaikuttamaan omien aatteit

tensa leYl'täm1aekal. Toisaalta \iällä ~öskin on koko 

joukko Saksasta tulleita pakOlaiSia, sekä puhtaaati ya1-

tiollisis'a syistä Yainottuja että juutalaisia. joita jäl

k~islä tietysti erityisesti pelätään kl1pailijoina elin

keinoeläain eri aloilla; heidän maahantulonsa rajoittaminen 

onkin nykyään .äiYäjärjeetykeeseä oleya kysymY8. 

1934 TUoden yaltiopäiYil1ä rik8dagissa tehtiin 

erinäiaiä alotteita muukalaisten Yalyonnan tehostamiseksi, 

autta erinäiaieeä täaän TUoden yaltiopäiYil1ä tehdyiasä 

alotteissa Yalitetaan nykyiaenkin Toalyonnan rilttämättö

~ttä. Kalmön ja Heleingborgin kautta Ylitetään maahan 

tulleen yerrattain paljon 8ell&1eia ainekeia, jotka ai

noae'aan 11eYin ja suhteelliaen tehottoman Yalyonnan 

Yaikutuksesta OYat pää.seet sinne pujahtamaan. 

KUluyan TUoden YaltiopäiYillä on riksdagi8ea 

Jälleen tehty joukko alo'tel'a, jotka tarkoittaYat tätä 

alaa koskeYan la1naiädinnön uudistaai.ta (huoaattaYimmat 
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näiatä on toimitettu Ulkoasiainministeriöön). Vaaditaan en

ainnäkin, että nykyiset haJanaiset lait j~ asetukset, joita 

lienee Toimaaaa noin 40, on kOditioitaTa, jotta To1maasa 

oleTia aäännöksiä paremmin Toitaisiin tuntea ja hallita. 

Asetetaan mYÖsk~ sellainen radikaalinen Taatimus, että 

ty~lupia .i yleensä olisi pidennettäTä. Edelleen suositel

laan suur.mpaa keakitystä, mitä tulee toimiTaltaia1in eli

miin. On huomautettu, että ulkomaalaisiin kohdistuvat Tal

Tonta· ja lUTanantotehtäTät jakaantuTat aoaialihallituksen, 

ulkoasiaindepartementin, pOlilsiTiranomaisten, oikeusdeparte

mentin ja kauppadepartementin keaken, mikä on omansa tuot

tamaan erinäisiä haittoja ja Taikeuttamaan yhdenmukaista 

järjeetelyä. 

Xeskenään oaittain Taata~kaiaet pyrkimykset: bolshe

Tistlsen propagandan ja toiaaalta naziatisen 

taminen, elinkeinojen pidättäainen maan omille kansalaisil

le aeki tanaalaistuttamisen rajoittaminen myötäTaikuttaTat 

siihen, että k.o. asia nyt erityisen huomattaTaLla taTalla 

on Joutunut päiTijirJestytaeen. lT1menOllaan Tukholmaasa oles

keleTien, Terrattain lukuiaalD Suo.en kansalaisten etujen 

kannalta olisi tietyati a"otaT", joa tällä alalla Toi

taisiin pohjoiaaaiden kesken aopia yhdenmukaiseata järjes

telystä, .tki raJoittaisi aahdollisten uuaien rajoitusten 

t",UPia haUiDJa. ~ (7 _ ;J 
J[ i n i s t • r i : Y( ~~, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, helmikuun 26 päivänä 1936. 

N: o 623. 

.z z . Jt .,. ' 

Herra Kinisteri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lä

hettää raporttinsa N:o 7 ·Puolustuekysymys ja hallitus", 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kun-

nloitukseni Tatuututa.n. UI 

Herra Ulkoaeia1nainieteri· A. Backzell, 

Heleinki. 

UI II: • 4. 
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Salainen. 
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Yhä aelTemmln on alkanut oaoittautua, että hallituk-

sen neuTottelut eri ryhmien kanaaa puoluatuakyayaykaeatä an-

ne"aTan esitykaen yleiaiatä peruateiata eiTät ole johtaneet 

tulokaeen. Pääainiateri Hanaaon kuuluu täatä oleTaD hyTin 

hoil1aan. aistä ~ös en tOdiatukaena ae kirpeä puhe, joasa 

hän t.k. 22 p:nä Taataai Tapaua1elisten johtajan. hra Anders

aonin (Baaajön) Tähää aikalseaa1n pitämään. hallitukaen aikei-

aiin nähden hyTin torjuTaan puheeaeen. 

Toista Tiikkoa aitten julkaiatiin enaikai Skånska 

Dagbladetiaaa Terrattain tarkkoja ennakkotietoja aiitä, .itä 

• hallitus puolestaan on Talais tarjoamaan aen jälkeen kuin 

neuTottelut rybaien kansaa eiTit ole johtaneet tulokseen • 

.uut lehdet OTat aitten JllJentäneet nämä tiedot. eikä niitä 

liene T.iitettykåän erehdyttäTikai. PiteTältä aotilaalliselta 

taholta olen ~ak1n kuullut, etti ne auurin piirtein kat

aoen pitäTät paikkanaa. Varainaiaet puoluatusmenot nouaiaiTat 

aen .ataaD noin 130 ailJoonaaD Yaatoin puolustuakommisaion 

148 ailjoonaa. LlÄke1 tulee noin "* ailJoonaa kalliin ajan 

..I"KELUOH..IE , 

----_._ ... _ ....... -_ ....................... __ ......................... . 

faYall1nen Ja libetyatöllle. ............. ... -..... ~ .............................................. _ ....... ....... -... _ ... _ ....... -. 

.. 1 : .4. 

..Ialr.eluohJem.llej.: 

T.valll ...... 
T.valllnen J. lIa1kal ..... ..... .... minlsterl6l1e. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukoiin. 
EI ulkomaaeduatukHn. mutta ulko •• ialnmlnlsteri6n tiedol

tukalln • 
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y.m.a. liaäyksiä, Jotka eivät varsinaiaeati kuulu puolus

tualaitoksen tehostamiseen. Kommi8sion ehdotukaesta on ar

meiJan vahingokai tingitty noin 5 miljoonaa laivaston hy

väksi Ja samoin ilmavo1mllta lähea 6 miljoonaa. P,yörein 

luvuin, edellämainitut palkkauserät mukaan luett~ina, maa

voimien oaalle tuliai 73 miljoonaa, laivastolle 33 mil

Joonaa, ilmavoimille 22 Ja rannikkotykistölle 6 miljoonaa. 

Hra Hanason on ilmeiaeati tällä ta~in koettanut 8aavut

taa suosiota Ja kannatuata laiv&stovoimien taholta, mikä 

kannatus tuskin osoittautuu riittäväkai. Muuten oletetaan, 

että hän puolestaan ehkä oliei ollut halukas menemään 

pitemmälle, mutta ei ole aitä uskaltanut oman puolueensa 

vasemmiston Ja siitäkin vaaemmalla olevien ryhmien vuoksi. 

Jasi kuussa odotettavisea oleva eaitye ei eiis 

kaikeeta päättäen tule keskustassakaan herättämään .itään 

tyydytystä. Nähtäväksi Jää sitten kuinka pitkälle kompro

m18siyhriiykset valiokunnassa voivat johtaa. 80tilaalliais

aakin piireisaä on se käaitys verrattain yleinen, että 

uudistettu puolustualaitos saisi paljoa varmemman Ja tan

.anolll&1aemman pohjan. Joa s. on syntynyt. Joakin Jonkun 

verran Täkinäise.ti. .osialideaokraattiaen hallituksen tur

vl •• a. Kun porvarilliset puolueet vakavasti ottavat huo

ml.on • .u aahdollisuud.u. että vasemmisto syk.yisissä vaa. 

1.1.ea voi .aada ehdottoman enemmistön toieesaa kamariasa, 

.i niille tietenkään oliei erittäin houkuttel.vaa nyt 

tua aQutamak.i kuukaudek.i hallituklen johtoon .uistuakaeen 
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ennen pitkää Toitollisesti edenneen sosialidemokratian tiel

tä. Biihin näkökohtiin nähden lienee ajateltaTissa, että 

se 17-18 milJoonan Juopa, JOka Tielä erottaisi keskustan 

Ja hallituksen, ei sitteatään osottautuisi ylipääsemättö

mäksi. 

Tällaisista mahdollisuuksista ei tietenkään Toi

da mitään Ta~udella ennustaa, .utta tälli hetkellä on 

tOdettaTissa, että hra Hanssonln yritykset keskustapuolueiden 

kanssa oTat Jääneet tuloksetto.iksi Ja että keTäällä ehkä 

tapahtuTa hallituksen Taihdos sekä eduskuntapiireissä että 

hallituksen omassa keskuudessa otetaan todenmukaisena huo

mioon. 

K i n i s t eri 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa , maaliskuun 7 päivänä 1936. 

N: 0 751. 

! . (, 

Herra Ministeri, 

1/ 9.. 1 ,J. . Jc, . 

. . 
' . 

. :; 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohe lla lä

hettää raporttinsa N:o 8 ·Helsingin yliopiston kieliky-

symys". 

Esitän Teille, Herra Kinisteri, suurimman kun-

nioitukseni Tak1 utuksen • 

Herra Ulkoasiainministeri A. Rackzall, 

Helainki. 

~ II: • 4. 
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... ................. kiel i g:sNs ~ ... ................................ ........ .. J e,I 

Keskustelemalla erinäisten sanomalehtimiesten taik-

ka lehtiin Taikuttavien henkilöiden kanssa Lähetystön on 

onnistunut .saltaan estää tai ainakin tuntuvasti hillitä 

sellaisia mielenpurkauksia, joita yliopiston kielikysymyksen 

viime Taiheet itsessään saattoiTat olla omansa täällä ai-

heuttamaan. Kieliala oli jo saatu jotenkuten Takuutetuksi 

siitä, että nykyoloissa olisi edullisinta jättää esityksen 

antaminen ensi syksyyn. Se mielipaha, joka tästä ilmeni 

ruotsinmie1isel1ä taholla Suomessa, ei täällä saavuttanut 

niin Toimakasta Tastakaikua kuin mahdollisesti oli odotet-

taTissa. Tämä riippui kyllä osaltaan siitäkin, että tääl

lä kaikesta huolimatta, on alkanut Toittaa alaa se kä

sitys, et~ä Suomen ja Ruotsin kesken sittenkin on juuri 

nykyhetkellä olemassa oleellisempia kysymyksiä kuin eräät 

Suomen kielikysymyksen Järjestelystä jOhtuTat tehtävät. Tä

tä ei luonnollisestikaan saa niin käsittää, että täällä 

aikaa ayöten pääsisi aäärääTäksi täydellinen tai miltei 

tä7dellinen Tälinpltäaittömyys mainittuun kysymykseen nähden • 

..IAKELUOH..IE: ..Ia1teluohJem.llej. : 

... __ ._ ... _ .. _ ... Si 8uaomalehdille ~ .. ............... . 

UE 1:"" 

T.v.III ...... 
T.valllnan J. IlaIk .• 1 .. .. . .... ... .... mlnl.terlllll • . 
EI ulkomueduatultaan t ledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaan, mutta ulkoula;nmlnl.tar;lIn Ii. do;. 

tukalln. 
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Kuten monasti olen maininnut. nimenomaan yliopiston kie

likysymystä täällä pidetään tärkänä kriteriona Suomen 

pohjoismaisen orientoinnin vakavuudelle ja kestävyydelle 

yleensä. 

Kun tuli tunnetuksi. että hallitus sittenkin 

suunnitteli esityksen antamista. tämä oli omansa tuotta

maan jonkinmoista hämmennystä. koskapa ei oltu täysin sel

villä siitä. että pääministerin tunnettu julkilausuma ei 

ollut tätäkään mahdollisuutta sulkenut täydellisesti pois. 

Joka tapauksessa pidettiin kiitettävänä sitä vil~itöntä 

pyrkimystä asian pikaiseen ratkaisuun. joka tässäkin oh

jelmassa ilmeni. Ei ole ensinkään mahdotonta. että leh

detkin olisivat asiallisesti ja rauhallisesti suhtautuneet 

sellaiseen järjestelyyn. jommoista hallitus suunnitteli 

ja josta tänne oli tullut eräitä hajanaisia tietoja. KU

ten erikseen olen tarkemmin selostanut. tällainen verrat

tain edullinen suhtautuminen asiaan luullakseni olisi voi

nut tulla kysymykseen, varsinkin joa aijotun esityksen 

perusteluihin olisi tehty eräitä .uutoksia (ka. kirjelmäni 

1.3.N:o 686). 

Asian uusin vaihe, s.o. esityksen antamisen lyk-

kääntyminen syksyyn, ei täällä 

nottavaa melua. Kielteiaimmin 

ole aiheuttanut mitään aa

suhtautuu Tukholman lehdistä. 

nyt kuten tavallisestikin, Dagens Nyheter asiaan. Se kir

joittaa tänään, että pettymys on aiheuttanut epäluotta-
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musta (ai8stroende) ja että Ruotsin kanta nyt on oleva 

kriitillieen odottava <en kritlskt avvaktande hållning). Pal 

joa suurempaa ~rtämystä osoittavat esim. Stockholms Tid

ningenm ja Upsala Nya Tidningin lausunnot. jOissa kuitenkin 

kuvastuu jonkinlaista pettymystä sen johdosta. että halli

tuksen uusin, edelliseen verraten melkoisesti rajoitettu 

ohjelma ruotsinkielen asemaan nähden ei sekään ole voinut 

saavuttaa riittävää kannatusta. Ainakin rivien välistä 

kuultaa myöskin se käsitys. että enemmän tai vähemmän 

kielteinen kanta ruotsinkieliseen yliopisto-opetukseen näh

den samalla merkitsee pohjoismaisen suunnan vieromista. 

Erityisesti näyttää moni kallistuvan siihen luuloon, että 

mikäli kansan -SYVissä riveissä" esiintyy vastenmielisyyt

tä ruotainkieleen nähden kotimaassa. ~ myöskin merkit

see epäsuopeata suhtautumista Ruotsiin. Yleisesti myönne

tään kuin myönnetäänkin edelleen. että hallitus on teh

nyt parhaan8a asian tyy~äväksi ratkaisemiseksi • 

Konasti kuulee tietenkin kysyttävän. mikä vai

kutus en8ik.säisillä vaaleilla tulee olemaan a8iaan. mihin 

kysymykseen tietysti on vaikeata yrittääkään mitään var

muudella vastata. Ei ole kiell.ttävissä. että toisinaan 

Joku sellainenkin henkilö. joka itae ei lukeudu aosiali

demokraatteihin. kiinnittää Jonkinlaisia toiveita siihen, 

että heidän mahdollisesti saavuttamansa vaalimenestys voi 

olla omansa ratkaisua helpottamaan; luulevatpa jotkut jo 
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näkevänsä tulevaisuuden kuvana 

tyspuolueen ja ruotsinmielisten 

seeeakin. 

4. 

sosialidemokraattien, edis

yh~eisto1minnan hallituk-

Lyhyesti voidaan sanoa, että äänensävynä täällä 

nykyään on toisaalta eräänlainen pettymys, toisaalta jom

moinenkin luottamus siihen, että aika vaikuttaa suotuisan 

ratkaisun hyväksi • 

Tässä yhteydessä sopii mainita, että minulla 

pari päivää sitten oli pitkä keskustelu kruununprinssin 

kanssa, joka osoitti olevansa näistä asioista verrattain 

hyvin selvillä ja joka arvosteli niitä suurella objek

tiivisuudella. Hänkin tiedusteli sitä, onko vastahakoinen 

kanta k.o. asiassa käsitettävä välinpitämättömyydeksi poh

Joismaiseen yhteistyöhön nähden, sekä vakuutti, etta vii

mesyk8yiset kannanilmaisut Ruotsissa olivat tehneet hyvin 

hyvän vaikutUksen. Peitellyeeä muodossa hän ilmaisi 8en 

ajatuksen, ettei olisi kaikin puolin edullista, jos suo

menmielisellä taholla nimenomaan 80sialidemokraatit Joutui

sivat käaitettäviksi ruotsinkielisen eivistyamuodon kannat

tajiksi. rieeä yhteydessä hän myöskin koaketteli kye~~ys

tä, harJoitetaank. Suomessa, ja mihin suuntaan, saksalai

selta taholta propa tgandaa, mihin va8tasin, että sellai

aeata kyllä kuulee puhuttavan, mutta että minulla ei sii

tä ole tarkempia tietoja. 
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Kun kruununprinssi tiedusteli Suomen vaalien mah

dollisesti odotettavissa olevaa vaikutusta yliopiston kie

likysymykseen, pidin sopivana huomauttaa, että hyvin pal

jon tässäkin kohdin epäilemättä riippuu siitä, voiko Suo

messa vakaantua tosiseikkoihin pohjautuva vakaumus siitä, 

että se 

dellä on 

suunta, joka 

Julistettu 

Suomessa niin 

otollis 1mmaks 1 , 

vistamaan meidän turvallisuuttamme. 

hyvin käsittä_änsä tämän. 

K i n i s t eri 

suurella yks1mielisyy-

todella on omansa vah-

Kruununprinssi sanoi 
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Tukholmassa, huhti lrutm 29 p; nä 1936. 
SUOMEN LÄH ETYSTÖ • 

N:o 1320. J{, .a a.J.. se 
----

~' . ~ {,. 

{) l~ 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittanut lähettää t ämän ohella kun

nioittaen raporttinsa N:o 9 " iykyhetken ulkopoliittisia 

kysymyksiä Ruots issa". 

Esitän Teille. Herra Mi nisteri, suurimman kun-
nioitukseni vakuutuksen . 

Herra Ulkoasi ainministeri A. Rackzell, 

Helsinki. 

UI II: A 4. 
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_ .............. ..... _. kYsymYksiä Ruotsissa. 

tt KYsymys Kansainliiton tulevaisuudesta sekä 

tt 

Ruotsin suhtautumisesta Liittoon on täälläkin ollut 

viime aikoina julkisuw.essa pohdittavana. Vakavasti 

asetetaan barkinnanalaiseksi kysymys, eikö Ruotsin jat

kuva jäsenyys ole omansa tuottamaan sille eneIWlän vel

vollisuuksia ja toimintavapauden raj oi t:lksia. kuin turvalli

suutta ja muuta hyötyä. Suurvallat maä.ra.ä.vät, niin voi

daan sanoa, Kansainliiton politiikan sekä oman suhtau

misensa siihen jotenkin täydellisesti omien etujensa 

mukaan. Velvollisuudestaan tietoinen pieni valtio me-

nettelee toisin; se käsittää velvollisuutensa tunnol

li semmin , mutta se ei edellisten tavoin voi käyttää 

Lii ttoa omiin tarkoi tusperiinsä. Kim nyt on osoi ttau

tunut, että. Liiton tuoma turvallisuus on, lievimmin 

sanoen. perin ehdonalainen. eikö Ruotsi vain hyötyisi 

siitä, että se jä.lleen 88&vuttaisi täyden vapauden 

omien tarkoitusperiensä. mukaan huolehtia harrast&mas

taan neutralisuuspolitiikasta? 

"AKELUOH"E. .. .... luohj.m.lI.j. : 

1111, ... 

T .".1 Unen. 
T.valllnen j. u.n.1 .......... .............. mlnl.t.rI611 •• 
EI ulkomauctuatukHn tledoltukalln. 
111;1 ulkomueduatuk-. mutta ulkoaal.lnminlat.r1an tledol

tultuln. 
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Jotkut äärimrnäisyysmiehet ovat vaDmiit viime 

aikaisista tapahtumista suorastaan päättelemään. että. poh

joi smaiden. lähinnä Ruo tsin, pi täi si hei t tää Li i t to oman 

onnensa nojaan. Ne, jotka asiaa syvällisemmin arvostele

vat, suosittelevat suurempaa varovaisuutta ja arvelevat, 

että vielä on yritettävä pelastaa Liitto ja säilyttää 

sille jommoinenkin arvovalta ja toimivalta. Jos sitten 

havaitaan, että yritys epäonnistuu ja että moni valtio 

vetääntyy Liitosta pois, silloin on ehkä. Ruotsinkin vuo

ro menetellä tällä tavalla. 
Viimemainittu katsantotapa esiintyy siinä alot

teessa (motion), jonka professori ~. oikeiston johta

ja. äsken on tehnyt ja jossa hän tiedustelee hallituk

sen suhtautumista näihin kysymyksiin. Samalla vanha tais

telija. pormestari Lindhagen, on rientänyt jälleen hahmot

telenaan positiivista rauhanrakennelniaa (konstruktiv freds-
-

plan) , jonka mukaan eri maanosien valtiot keskenään muo-

~ostaisivat n.k. regjonaalisia yhtymiä • 

Hallitus arvattavasti tulee antamaan uteleville 

vastauksensa toukokuun 9 päivänä Genevessä alkavien neu

vottelujen jälkeen. Siitä harrastuksesta, Jota Amerikkaan 

tehtävästä matkastaan luopunut hra. Sandler näihin neu

votteluihin nähden osottaa. voitaneen påä.tellä, että RLlOtsi, 

edullista kansainvälistä asemaansa hyväkseen käyttäen. ai

koo tässä yhteydessä näyttää suurta osaa. mm tiedetään 

hra MUncbin jo valmistaneen melko sisältörikkaan ohjel

man samoja neuvotteluja varten. näyttää luultavalta, että 
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hän Neuvostossa ollen niinikään haluaa saada äänensä 

kuuluville. 

3. 

Erääseen seikkaan näyttää jo tässä yhteydessä 

voitavan kiinnittää huomiota. Edellämainitussa alottees

saan hra Bagge on viitannut siihen, että Eansainliiton, 

voidakseen pysyä hengissä, ehkä täytyy luopua ohjelmansa 

varsinaisista suurpoliittisista tehtä.vistä ja rajoittua 

vaatimattorrampiin puitteisiin. 'l'ässä. piilee jorrunoinenkin 

alku arveluttavaan myönnytykseen. Skandinaavian mat, 

kuten tiedetään. ovat alkuaan olleet jotenkin kylmäkiskoi

set turvallisuusvaatimukseen nähden ja vasta viime aikoi

na niiden suhtautuminen tähän on edullisella tavalla 

muuttunut. 'Pienten valtioiden on periaatteellisesti lähdet
tävä siitä. että Kansainliiton varsinainen raison d'~tre 

on pyrkimys rauhantilan säilyttämiseen ja kansainvälisen 

turvallisuuden ylläpitämiseen. Tästä ne tuskin voivat luo

pua paljoa vaatirnattomamman ohjelman hyväksi. 
Kabinetti sihteeri Gnntheriltä olen kuullut, että 

hra Litvinoff UOskovassa on ulkoasiainministeri Y~ht'ille 

suosi tellut yhdyntää Li tvinoffin turvissa v. 1934 synty-
• neeseen definition de l'agresseur-sopimukseen. Hra Y~ht 

lienee tähän suhtautunut suopeasti, voimatta tietenkään 

mihinkään sitoutua. - - - - - Tällaista ehdollistakin myön

tyväisyyttä hra Ganther tuntuu pitävän aika arveluttavana 

ja sanoi valittavansa, jos Norja omin päinsä ottaisi tä

män askeleen. Kaikesta päättäen hän oli selvillä siitä, 

ettei suinkaan olisi onnellista, jos Skandinaavian maat 

tuohon sopimukseen yhtyi.sivät. 
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Omasta puolestani lisään tähän seuraavat huo-

mautukset: 
Jos k. o. sopimus kvantitatiivisesti laajenee. 

s.o. jos siihen liittyy uusia valtioita, silloin kasvaa 

myöskin sen kvalitatiivinen teho ja vastakohta sopimus

yhteisöön kuuluvien valtioiden ja sopill1lksen ulkopuolelle 

jääneiden välillä kärjistyy. Tietoisuus tästä on luon

nollisesti omansa. kannustamaan Mo skovan pyrkimyksiä esiin

tymään tällaisessa yhtymässä johtavana keskusvaltana, jon

ka ympäri muut ryhmittyvät ollen ensiluokkaisen tärkeäs

sä turvallisuuskysymyksessä ennakolta sidottuina. Neuvosto

liitolle olisi erinomainen saavutus, jos se salSl nlln 

vakavan ja arvossapidetyn valtioryhmän kuin Skandinaavian 

maat ansaansa houkutelluksi. Jo tästä syystä sekä puheen
alaisen sopimuksen asiallisiin riskimomentteihin katsomatta 

olisi perin valitettavaa, jos hra Litvinoff nytkin saa-

vuttaisi uuden tuntuvan diplomaattisen menesty.ksen. Toi

vottavasti asianomaiset valtiot kuitenkin käsittävät, kuin
ka aiheetonta, jopa kohtalokasta. olisi juuri . nyt lähteä 

tällä tavoin edistämään MOskovan ulkopoliittisia pyrki-
myksiä. 

Ilinister 
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t.t.. pilTiDi 011 te ... tla ta.&rl •• a •• 1111 Ta1-

tl ..... taT&11.taDaaa (to •• tlt.tl0 ... t.tott.t) ...orlall halllt •• ta 

• T .. tau ,.~.tA _lo,.t.t ••• ta (4.0hu •• 'HtIIltu4.) (t •• tlr.1olä 

29.4._:0 1319'. Aol .. ta lIh.tl. nll. kauluTaD .ihtB ... a.aD: 

-x..hto... ..1.... tapahtuut "otolo.. huTlaal... tap.......1 01-

lota pOrY&rllll.11la ... 111& ~ik."t~ta ~l.tutu •• Valkuttaa 

.uu.aa ._ .. tioo. ao1kaaaZ'h_tta la ••• tUiD _1\h1\a .utta 

.1.1li TaOtaaTa .. 1, ..... tt.17 \aat ... to •• Br.aItorp .. utt1D t.

~.taa •• t .. l.,.'-ka.. tlrti koh41.tuu Ta1a olt .... l.l.t.rl1D • 

.1o.ka oro.-1.ta p'M·1.1.t.rta " • .101u.ta buolt.&tta p14.tiia 

lUul'aT&D& Taika' •• ,.. keh ..... tta .aita.-

• 1aJ40Dn7t1.tal ..tDlttatoo. 17~ •• tl .euraaTaa: 

Val'l_aaTe. Ieh17torta laa.un'o 011 oltill .1.117t

'ITä. .ttA ~ kot..... ."1 TaOtU" 0.111. .1.tol11.... 30t-

1aI' .n ... 4epu' __ U. Ybbalohe' o11Tat alhtiTi.U ottaa •• t 

,..... •• aaIIålU ___ • .UI .... taTallaan "'ahl ano.t.-

~ ke~.,.. h.1h1a. bu.l~'ta .litl 0'" Tlrt..l.het 011Tat 

.11 •• , LoIato._ lraa .. lalo"'''_leta TaO'..... !allahta Ii kal

'_Irua tapall-..,. toi'" ta oi TOn... tloUII •• tu. Ian 

.. AKELUOH .. E, ...... Iuohj.mall.ja: 

T .... UI ..... . 
T_III ..... j. """" ........................ mlnl.t.rllIlI •• 

faftl11 ••• .1a 1iU,,.tllllo. -_ ................. .... ................ ..... ............. ... ..................... .... ... . .. . 
EI ulkomaaeduatu ...... tledoltukalln. 
EI ulkom ............... multa ulkoa"alnminl.terllln tIedoi-

tuk ..... . 
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Scblyterln lauaunto Suo.een nähd.n 011 10ukkaaY •• kun bän Julkl

••• tl ... ttl k7.~taen.l.l.ek.l Lebto •• an kob4l.tuaeen tuo.lon 

olkeudea.akal.uudeni biD 011.1 ainakin yoinut •• 1ttll arYelun.. Jo

tenkin .b4onalal •••• a. 11.Y ...... ä \al kobt.ll........ aa040 •• a. 

On .0p1aatont ••• tu. ha11Uull:&... JI.... 1~ aauta oleU .... ttä 

tol •••• a ...... laD •• tettu tuoal0 on a.l.111.e.t1 Yiirl. Kr1t71-

.e.U maOll1o kilntyl l17tiak1Jl .Uba •• Ui biD publtl au .... -kut

aalalaaodaat.-. Yalkka •• 11li tlet7atl Job4o~kal ••• tl kä7tetään 

aanaa ·y.,aa •• ota-•• inki ~n~l.e.. farton raubanteoa.a aaa

t1in 7k.1n,i ' ·'uYO.to-VenI.,1i .ukaaD. Valkka piiia1D1aterl Han •• on 

aa.ttu..... YlrkaY.lJeUa kannaUaaaan, .1 nibtiYi.tt niaenoaaan 

täti puolta aJat.llat~ Tol.... kultenkin biDen .. ennettaan 01-

keu .. 1n1.ter1n eb4ottoaana puoltaJana pltii todl.tuta.na al1tl • 

• tu. botaia n7k7in.n ha111tu. e1 tahdo luopua Ylra111a •• t1 

tl7t~tl t •• ta •• 111. 10ukkaaTa& ..... taa. VakaYaat1 y014aan 

IE7.,a, eip oli" uni utlri.ll1 •••• I !!!04oaaa Y1ra111a •• t1 buo

",t", titä !'.t.lp hallltuks.ll •• 

.... hal11tu. na. _luaa pyep ob,jaka1... Ja kun .1-

kiiiD puolue 1 --el ainakaan u..ei pt.,.deaai halu a1ti kaataa • 

11en.. .elriä, .ttä ua Hanaaon D4 . 1'11 Uä~t1 .uoJ ella bra 

8oblJt.r1i, Jota a11. .1 tarY1t.. uhrata koto hallltuk •• n pe

l .. taal.etal. fol ... 1ta 81 tRkaaD taltala1 .arra .1tä, Jo., bra 

8obl7ter D7t U.. Iaalual.l l.I.Ilt.i. Yap~el~.ten JObtaJa bra 

Mader •• on (1taaJIn) on Jo Julk181lud.... y&&t1nut blaen uaun, 
-Jota kal Y01.... ,1tii .erratta1n laultaT&Da. 
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Jan ~ot.l •• a ~laatul.l.ea a.lol •• a nouda

t.ttu •• n.tt.ly oa alka lal11a .rlkol.laatuinen .1kä 

.1tä yl.eaei •• 111iklin palJoa tuan.ta, .11ttaan .11-

h. ..1.Uyke •• , Joaka n.t ... aalahen tapauk •• n Joh-

40.ta ol.n aataaut r.,ortl •• aal .:0 4, !.6.1929. ~.y

~ke... tul •• 1na p.ru.tu81a1nelinll8k.lnl on tlllöln 8&1-

alttan ballltu..u040a 107' 1l7k71 •••• i .aa.au040 •• aan 

Ja .rltti1nkin n1tlopil.lJlrJ •• t7k.en 5' S nl1nlkiin 

1l7k71e ••• i ..... u04o .. aan. Jan .', .1t1. alkoinaan a.la.

ta 0111l •• Utl.n7t, d.likin ti7 •. in pUU paiktan.a,Jäl

J.IlIl.ttit88a tIbin •• uraa.at o.at: 

-.al •• 1 .liaAlk.l •• 1 lla.n.~ p.rlaate on hl.

torla111..... 7hte74 ••• i npau4.aaJan ba111tu..u040n kans

_, _Ua karUaa .. a tuan.UuJa Ur1..a.1a77k.li. .11.-

ei llMa.. .rlkol.laatuinlll n.tuWlalalnu., Joka 

t1 oa kaukana a7k7alkah •• ta parl ... taarlnu4e.ta, _t

ta ta1t.nkin tol.aalta tarJoaa e~lti 7ht,.&kohtla.en 

kaIl •• a, aiIlkl .uok.l .1tl ~lli tabiolla .01daaD tä7t

'Ii par1 .... taari... ..-tuUIlalal.ua4.a pal •• 1ukee.n, nl

laatia kaD ".t.l •• a ,1 .1. t.h1t.tty par1 ... tarl .. ln 

'l7Pl111.11 ",'oJa 1.ott ... t... taitta epi1uott.aut •• 

•• 1.111. ....i •• t.l. ..1po.tl bu.... ..iIlIlltin, ,ttl 

....... tartoU'" ba111tuketll JIa.t. .,ki ~.tin 
,.UtellJiin a,u.oJ. Ja tola.apU,Ut. t a r toi -

t u t • • a • • t a 1 • • • 4 ,. ~o.t,l .. i.ta. ~ •• I 

,1 01, ~.~. ha111tut... aaattt.aa 1. 0 t ta. u t -
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• e n tai .il1e o.oitett,YaD e p i 1 a 0 t ta. u t -

• e n Ylrel11epan .. iDen. .utta .e14in pilYlaiaae .1ti. 

kuten lanottu. po111ttl.e.tl Yol.... ti7ttil .,ö.tiD 

Yllaeul _iIIittau tartoitat.... ~ltet1llta par1 .. en

t.arl.en Ya.tuuala1l11u4en taa •• a tia.i tarkoltetulla 

Ya.tuunala1.aa4ella on .11nitiD. .tti •• Yir.l11.pano 

Ja t.ho.t_iDea yol JOhtaa ,.h4.n tai ••• .-an bal11 

•• Jia.n. .r ... l ••• n, .j, to.in, 

..a tartoitat.. _tal ••• U •• it.a .Ui· a.iaaOll&he11. 

IJ'Dt,.l.l pol11tt1n. ..lyo111.ua. .rota. yaan nl1n 
. - . 

11t.ttJ'lli. .t" ,.ru.t •• latlya110taata Yll ehtottaa tu

aillkaa1ta .,.,.4etti.&t.l •• tti bID aiill piittil.1. 

Puh •• aalaiD.a aiiDDl.ta oa y.rrattaill barYoiD 

Joatuaat 'OY' 11ate tu.l Ja ftrllnt1D Yl1ad.1Di no.l

~.a1d •• oa JiiiaJ't .11td uhotat.Un. ~1 ••• t

'.~ot Ja .114.a •• rklt,.. .1.&t .,alkäin ole ti,.-

.iII •• 1.&t. IIJ'tIanI.aI ••• . toi..... t e,erl •• a, Yakttn

tant ,.U.iII.. ,rauta. .tta kaari. Yli piiUii ,e

ra.ta.1tkly.l1.taDDaa t.teaia buoaautat •• n paataYat.l 

.. ltklrJolh111, Joto ~u,.. ..l.tatat •• n (-•• 4 .111aa4e-) 

t.l -.,1&t. •• (".4 0.lU .. 4.-) taltta,. llaan .itUa 

til~alat. _ CYOd.l... Tl1a.u1atillltu t',"'Uell .orkl

t,.ta •• ta ollaaa .ri. .lel". J. lrYo.tel. rUppaa U.

t~.tl _ .~lt"l. ~..,.,u •• aI ole ... ta,.uk •• n laa4alta • 

.... _at_ YUkko .1U •• ta11.iII. _htat •• 011 tö-' 
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t7 ,.01 •• t ... 18l.t.rl1 Ta.taaD. 011 ba.lt\a... t04et •• 

a18ka eri taTalla Iaa11U.k... ,.ol •• t~at Ja •• 

... t •• taJat '.lkl'.l .. t '01... ta.&rl. 7ta18kertal.ta 

,lit5.'1 .. l.,.t.k... ,aa .. l ••• t. ..la11:1rJ01h18. 10. 

tau_ .. 18t.' ••• iaea ...... ~7\IIn. MrkU ••• 'i

.a. elianlta.. tark01~k... ..kal ••• tl. .ttl a.1aa0.&1 ••• 

M •• tt.lr& ,14.tlla .1r~ •• 111._I..l kDlt_taan .11n 

.abiaaolll •• na. .'tl bIa_ .rotta.l.taaa 011.1 ,J74.tti

.& • 

.,.1. ~.1 •• kl1.tol.\a 0. ~1.1I:1D 

~o ••• lal..... ..... •• t •• ei .. .,.~. 7taI15111 ••• ti • 

• 1 tal1.ttll.' ••• '. ...t.ua.1al ••• 4 •• ta 1aa111' •• toint •• 

tarbltut.. ' 11:& 18 •• 4 •• ta. Ain 011_ .0.... ".~ •• 

~ti •• rraa •• rklt7." ... ".. olla .11li •• lka11 •• 

• t" ~11t.. kok •• &1 ... 4...... llalt.o .0114arl ... ' .... 

... ,jla_. kan.... ,jo'. _l.t.t.. .. koII4_ •• t. Onko 

tat.ottaTa. .t" _l.t.t.k.. ..lat.k •• t tll15tn laaJ.

•• Ta' t tota.. ~7IV.. ,j.ta ,j_rl Di1a& ,IhiDi o • 

• •• 1.lla... • •• ~lli ta .. lla ul._h_ 1aa111t.taon 

,jla..... taik~ kok. 1aa1U t.ta... .. Aht ... '.Ua •• 

• 11... tap .. ta ..... t'I t..arl'. orlt71 ••• tl .11. tol

... t..art. OTat raJoltt.o.' .1M ....... ~.JJIiIa 

_U.ta.a .... "'ta .hl' 01. ,mlao.t uUt.o •• latao. 

~.lI:tll. pol.Mal.ta. ~Ir& ,j1111:1III18.. aab40111n.. _1-

Ala pii.!.' I \aa1l:1a .. l.ttaaa t.1la ".~ta.o.. 10t

kat 1.b4.t .9&' rl .. ' .... ' •• 11'....... .tti ti •• i on 
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~tä lelTin e~~lgottamukaeD 1~llg. 101 kuitenkin ote

taan huoaloon. että ~uheeDalalnen TaDha aiäDDölti ei 

tarkoita ~0111ttileD 19ottamulky8~k8en Tirittiaist~ ~a 

~os s)"1"~ilt~ TalkuttaTat 8elkat ~itetiäll huoaloon oUa

.. tta. ti~t17 »uhtaaltl Taltlolllatti18elti kannalta tOde

ta. etti Taikka aa18tutus on nt.8noaaan hyTik8~tty. ti

ai ei tuota .1n~lallta ero .. lsTelTolllluutta. Xon-. . 

kreett18eSla TaltloeliDllll t&.in ~8~kaen arTo.tele

aiDen luonnollieestl Jil rii~~uTat.i 811ti. aleea aäÄrln 

tuo Tanha eiiiBatiatti tahdotaan sUlyttU ~uhtaana. aiDkI 

Terran ehti ~~1DTaetoln tahdotaan antaa ~ol11ttisen Tal-

tllUDalalsuuden Ja ~öh_iD 

tea periaatteiden T&lkuttaa 

• 1 n 1 8 t e r 1 

kehittyneiden ~arlament&&rl.-

\ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, toukokuun 28 päivänä 1936. 

N:o 1684. 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella 

hettää raporttinsa B:o 11 "Ruotsi Ja Kansainliitto" . 

Esitän Teille, Herra Ministeri, 8uurimman kun

nioitukseni yaKuutuksen • 

Herra Ministeri O. M a n t e r e, 

Belsinki. 

UI II: ... 
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j - , 
1 

_d_ C ~._~~_-...: 
Sellai.ella -oikei.totabolla-. Jota Tarsinainen oikeisto 

ei yleensä tahdo o.akseen tunnustaa. on Ti1ae aikoina tehty 

Tot.akasta proP&lan4aa sen puolesta. että Ruotsi luopuisi Kan

sainliitost&. .ya Daglist Allehanda on pyrkinyt äärimmilleen 

paisuttaaaan sltä -kan.&Diiae.ty.tä-. Jonka .e äsken pani toi

•• en. -,~ Joll. JOka1Den Jo alusta pitäen osa81 antaa oi-

kean anon.a. 

Se pltkä Tällky.ymyskeskustelu. Joka t.k. 26 p:nä ta

pahtul 1 kamari.sa. antaa todistuksen .iiti. ettei Tastuunalai

.ella taholla kannateta .1tään äkklJyrkklä päätöksiä tässä 

a.l .. sa. 'l'oiset.l s. osolttaa. että ero .. is.n mahdollisuus tah

dotaan pltää aTolnna. ellei parannusta Ja uudistuksia tule • 

IOlaannet.l Toldaan sanoa te.kustelun nL.enomaan tur-

Tal11.uu.kys~tse.tä ti.sä saa.sa 7bi Tielä olennalsesti llik

kuTaft .ellal.1 •• a -akate .. 1s1.sa- pulttelssa. Jotka ennestään 

OTat Ruot.in ulkopoliittl.ell. -Dikemyk.elle- ominaieet. .e kun 

palJoa Tih..-ä •• ä aiirin kuin u •• at .uut maat on Joutunut 

.1~ .1~ti tuon .uuren peruskysymyksen eteen. Ilinpä Toi

daank1a baTaita. että ke.ku.telu.sa el Dykyissätään oloi.sa 

.JAKELUOH.JE • 

....... '1'~!~.~.~~.~ .. . ~.~ ... ~~~1!.~~.~~.~.~ ........ . 

•••• 4. 

.Jakeluohjemalleja: 

Ta ... lllnen. 
T ayalllnan ja lIalka! ............. ........... mlnl.t.ri611 •• 
EI ulkomuadu.tuklan tledoltukllln. 
EI ulkomuadu.tuk ..... mutta ulkolllalnmlnl.terilln t1edol

tukaIIn • 
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tahdottu 

ayDlystä 

nykyinen 

löinkin 

2. 

tai tohdittu käsitellä pohjoiamaiden tUrTallieuusky

laaJ emmal t a pohj al ta aikä aallahesaa yhteydesaä kuin 

tilanne vaatiai. LiaättäTä on kuitenkin, että täl

ilmeni valveutuneampi käsitys Ruotsin omakohtaisista 

velvoitukaiata .puoluatustaan tehostamalla huolehtia omasta tur

valliauudestaan. 

lnterpellantti, hra Bagge (oikeisto), oli onnistumatto-

min 

nyt 

ottein käynyt asiaan 

eaiintyaäin se, että 

kiaiksi. Hänen reseptinään joutui 

Kansainliiton pitää -keh~ttyä- pon-

nettomaksi, hyvien harrastaaten 

poliittiaelta kannalta katsoen 

johon kuka tahansa voi ilman 

rauhalliseksi tyyssijaksi, suur

viattomaksi -keskusteluklub1ksi", 

sen pahempia velvoituksia kuu-

lua. Yksityiske.kustelussa, joka minulla samana iltana .eräisaä 

kutauissa oli hra Baggen kanssa, hän itaepintaioesti tehosti 

a&moja näkökohtia. 

Joa nyt hra Bagse olisi tätä negatiivista 

täydentänyt vaat1aalla huomiota turvallieuue- ja neutralisuus

yhtyalin • ententea r6cionale. - lisääntyvälle merkitykselle 

sUä lt;Yöten kuin EanaainlHton arvovalta alenee, 011s1 häat n 

interventio •• aan ollut jotain pO.itiivista, rakentavaa. Siinä 

muOdossa, Ri.sä a. nyt •• iintyi, .e arveluttavalla tavalla 

Johti aieleen .en Tällapita.ätt~akannan n1menoaaan s6ourit6-

pro'leaaan nähden, Jota tauvan oli Ruotain politiikalle omi

nala_ Ja Jota vaata viille aikoina on • ainakin uae1llsa 

auhteiaaa - 'Vaihtunut t01aintahaluisapaan ja Kanaainliiton tlth

tivila nähden ~nteis .. plän politiikkaan. Valitettavasti on 
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tOdettava. etteivät muutkaan keskustelu.sa e.iintyneet puhu

Jat koeketelleet tätä kuitenkin niin aktualista Ja 

liiton olemassaoloon välittömästi vaikuttavaa puolta. 

Huomattava on. että mikäli lehtien laajoista 

tuksista voi päätellä, oikeiston puhujat ~ muuten teh

neet tuota päätelmiä, että Kansainliitto kylläkin on hen

gissä pyeytettäTi, mutta sen päteTyys Ja toimintamahdolli

suudet rajoitettava -viattomiin- tehväviin. Kun hra Tryg

ger Johdatti mieliin, kuinka .uuria epäilyksiä oikeistolla 

aikoinaan oli Ruotsin Jäsenyyteen nähden. koska Kansainliit

to perustui kestämättömiin edellytyksiin, ei voi olla hy

myilemittä muistelle.saan kuinka nimenomaan myös oikeisto 

1~1~-21 oli aukana Ahvenanmaan asiaesa vaatimassa Kansain

liiton totMivallan llittämi.täktr, .en kun piti - tieten

kin Ruotsin hyTiksi - ratkaista suvereniBUUBkysymys. vaikkei 

paktin 15 arto antanut sille siihen oikeutta. 

Paraiten puhui näistä asioista valtioneuvos Und6n. 

Joka .yy.tä teho.ti .itä, että Kansainliiton koko olemus 

ed.llyttää, että sillä ainakin periaatteellisesti on mahdol

lisuus käyttää todellisia sanktioita. 

Ulkoasiainministeri Sandlerin esitys sisälsi paljon 

•• llaista alkeisppetusta -.itä nuoren kansan pitää yksinker

tai ••• ti opptman-. mutta si1ni oli myöskin eräitä sattuvia 

huoaiolta paktift eri artiklain yhteenkuuluvaisuu4eBta. m.m. 

14 artiklan tehottomuudesta s.tä siitä. että se merkitykset

tö~s, Joka ~tinnö.sä on tullut l~ artiklan o.aksi, on 
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ollut omansa heikontamaan rauhantilan ja jäeenten koske

mattomuu'en turvaamista tarkoittavien säännösten merkitystä. 

Hra Sandler vakuutti. että Ruotei ei tahdo heittää toi

voa. että Kan.ainliitto vielä on sillä t~voir. uudistetta-

viasa. että ero ei k~ välttämättömäksi. Hän ei 

Baggen hedelmättömään aJatustapaan. mutta tehosti 

taa ehkäiaevien keinojen (11 art.) tärkeyttä. Sen 

yhtynyt 

kyllä 

johdostA 

voidaan huomauttaa. että ~kin puoli liiton toimintaa 

tuottanut pe.tymyksiä ja että tunnettu m 0 y e n s d e 

1 a g u e r r e -sopimus, kuten alusta 

täen ennustin. on jäänyt merkityksettömäksi. 

Kukapa ei olisi s elvilli sen kannan luonnollisuu-

4esta ja oikeutuksesta. että p1envalta kaikkien katkerien 

kokemusten jälkeen tahtoo .äilyttää 1tsemääräämievaltansa 

eikä antautua vaihtelevien suurvaltakombinatioi~en heitelti

Tikai. kun kerran on o.oittautunut. ettei Kan.ainliitto edes 

.uhteelliee88a _1eleaai merkitee mitään oaaperiiatä valta

tekijää. Ja kukapa ei kunDloittaisi sellai8ta kantaa, et

tä loppuJep lopuksi on parempi luopua sellaiaesta liitos

ta. jonka johtavat voimat eivät halua tai pysty sen ko

neiatoa niin ohjaamaan. että liiton jäaenet joltisellakin 

va~\della voiaivat toivoa pääseväneä oeallisiksi erityi

.eati niietä turwalliauuetakeiata. joiden luominen ja to

teuttaainen aluata pitiea on ollut liiton varsinainen rai-
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aon d'etre. Mutta tähän pi8teeaeen piitela1en teko e1 8&& 

pyaähtyä. Iimenomaan pienten kenaoJen piiriaaä täytyy men

nä edemmiksi Ja tyayä, aillä keinoin nämä mahdollisesti 

ToiTat yhteiaTo1min hankkia itselleen a.llai8ta tUrTalli· 

auutta, Jo'- x.naainliiton taholta ei enää ole odotetta· 

Ti •• a. Sen byTin tunnetun TaroTaiauuden .ukaia.ati, JOka 

täaaä kohdin ~otaiaaa Tallitaee, tämä tärkeä puoli Jäi 

aelTittämättä, aitä ei kuitenkaan aaa aerkitä eikä merkit· 

a.käin sitä, ettei täällä oli.i To~a, Jotka OTat 

lä tilanteen Taatimukei.ta. 

• i n i • t • r i 
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B:o 1858. r 
J 

Rv 

Herra Klnlaterl. 

_ "1 •• ~ . , 

j - . ;IA 

! 

ÄlleklrJolttaneella on kunnia tämän ohesaa 

hettii raporttinsa N:o 12 ·Puolustuakysymys ja hal1ituk-

sen kOhtalo·. 

Baitän Teille. Herra Kiniateri. auurlmman kun

nioltukaeni Takuutukaen • 

Herra Ultoaa1a1nalllbterl Ä. HaotuU. 

HIl'''15'. 
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T. t. 6 päiYänä iltapäiYä.llä. aatoin tiedoit~ 

etu. auodlmt&nliokmnaa. yhteäine ponarillinm koa

litio oli bfliDDyt hallituksen .al~ yeroe.itykset eh-

4ott.ua paoleet.aa f.arpem täytt.ämisekai nyk;yiB8D tulonnr't 

tuta_ nroproADtiD P1syttämiatä al8lltamattc..na _kä y. 

1912 piäW,. ylilliiäriiaan tulonl'OD ut&ettai.ta. kDrott.&-

mi.ta. 

PUolustus- ja .... l1a ballituakysjmy. on epäilaaät

t& tiliä. tayoin jou~t ratkaiseY&an vaiheeseen. Halli

tuksen yritykaet qtbä pIOlustwsreformi yhteen "erotu ... 

ui_ ja Jrananelikbid.eD kDrotuak;ysymykam kans_ määrä.

tyillä. paikJcalamnUla. ovat rB11ermeet ja yhtenäinen ·pona

rillinlll- rinta.. on DUOdoatunut. mUn on käynyt, ensinnä

kin it .. puolutaalqaymykaenä. jo.... bBkllst&puolueid8ll 

ohjeba, 148 1li1j •• GIl dlllyt voiton; katsoen tehtyihin 

aiirtoihiD jL ·peite1tyihiD· määrärahoihin. on monen mie

leetä pao111&t1lb ... ubratt&va yhteia. __ oikaatuD n. 

160 1li1j .• IIilkå uial1heeti l1UlJlille8ll ' tyydyttää. oinia-

oIAKELUOHolll, 

................ ~!!J!~ . ..J.~.J~~p.~Ull~. 

...... 

..... luohJ ........ : 

T_III_. 
T .... la- J. 1 ..... 81 ........................ mlnletarlllll •• 
EI u",omuacIualu"- tladoltukalln. 
EI u ................. mutta u ............. lnI ......... tIodoI· ....... 
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f.oekin. Toiseksi owaf" toteuttazzatta jääneet myöskin baJ.li

t.ukaen aikeet rahoittaa pJOlustukaen va&till&& korotllst& 

tanJ.la., joka parllllllin Yaata.i.i sosialidemokraattisen puo

lueonjelmn yaatimkaia. ja joka voitaisiin esittää. lIlUrl.al 

t.W.oj 111 verotubekai • 

Y"oidaan väitellä. siitä, onko tämä. tulo., jontunat 

a.aiain l1.1Onnolliaeata tahi tykaestä., vai tuleeko .e joaaain 

lIiäriD yllii.tykaeaä.. Joka tapaukselisa ola varmaa, että Per 

Albin Hansson Ti~i.e8D aeakåt yritti SIlostutella erityi

seati talonpoikaialiittoa ohjelnaan.... 1IIltta. vaikka tällä. 

taholla olikin paljon halua eielleen pysyä. hallitukselle 

uskollisina. lianee jo taktillisista syistä pidetty vii

WIIpUl&. liittyi vapumj eliaiin. 

Kiltei I18konkappeJ.eal& pidetään sitä, että kawm 

jobdo.. ollut hallitus eroaa Jm!IIl. yleisiä. ya.&l.eja. Hr& 

HansSQl1iat& on latitmkin aryeltll voitavan todeta, että hän 

ja hänen hallituksensa h1"in mielellään olisivat jääneet 

paikoillean. Aikaisemmin niin yleisesti esitetty olettamua. 

että 1S0ai&&lidemokraaUinen puoll18 , jonka hallitua nyt saisi 

lähteä. ' tiehanä, Raleie_ luultavasti Yain vumistuu ja. 

siia 'loi .. ett&&. entiatä. lujUllBll halli tIlksen, ei kenties 

ole__ niin hyTin perusteltu. Hallituksen arvonantoa ei 

ole varainaieeati lisännyt .e kaupanteko, jota. s. puolul.

tuakysymybeseä CB1 harjoittumt, kun _ 112 miljoonut& 

lihtian aate.ttain. QIl lIuoatUDllt auur8miliin 'l&&timukaiin ja 

wib40iD puu luat.uakJa1aybc lIäai t telyseä 1m korlaa lDIDet tänyt 

&aiain jolMlaD.. '1'iiIIiiD liaibi pidetään lul1l.t&v_. .ttä. 
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m...miBtit. joiden kana. soai&1idemokr&tia ei enai vaa

lei88& tahdo olla. minään yhteistoiminnaB8&, Billoin vie

d,t näiltä jonkun JDäärän ääniä. ja paikkoja. Soaiaalidemo

kra&ti.en johdon on silloin vaikeampi uudelleen vaatia it

u11een johtou-a.; paljoa helpompi olisi kohtuulliBen vaa

litappionkin jUben edelleen .1iiWi maan aaioitA hoitamaan. 

Huomautetaan mychskin, että puolueen aaara monesta. syyatä ei 

nyt 01. vaaleissa erittä.in edullinen • 

Onko tulo.. 018la hallituksen vaihdos nimenOllB8ll 

puolustuksen ~lta juuri nyt edullinen. siitä voidaan 

olla eri mieltä. Oikeiatosaakin on niitä, jotka pitävä.t 

'8.l'IIBIl&, että puolustuareformi olisi 8&8Ilut kanaanomaia8Dll&1'l 

ll1ont&en ja pohjm. joa 8e olisi ollut kokonaan toteutet

tavis.. 'fU4IIDIIi.Btohalli tukaen johdolla.. Mutta keakustapuolu

ei4m ja nimenorraan talonpoikaialiiton into jälleen päästä 

hallitukseen on kaikesta päättäen viime &ikoija huomatt&

vasti kasV8llllt. Moni tehostaa voimakkaasti sitä, et.tä kansaa 

• ei ole totutettava siihen käsi tykaeen, että soBiaa1id8Jll)kra.at~ 
tinan komento oit.at&an on sen luonnollinen elinnuoto, joka. 

enintä.in ailloin tällöin yUi&ikai seBti keskeytyy. 

Jlitään DUOCiolliBta ratkaisua. hallituskyaymykaeaaä. ei 

tietentiiin Ylelä. ole tapahtunut. mtta 10m aSIID& puolin ja 

toisin on varain .ehi. - hallitukselle kielteiseen SU1.Ultaan

ei enäll mitenkään Toitane ajatella sellaista käännettä. että 
pWa Yilttyiai. 

'l'alonpoikaialiiton joht.&ja, hr& Pehrsaon Clramatorp) 

IamlUll puoledun oleYaJl aika! jyrkä.llä. kannalia, että 

pmlllHD piWai madoat.aa siihen llliiä.räiD .P"helU-hallitua, 
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että. siihen enintäin otettaisiin joita.k:in ririttömiä lllko

puoliaia ja ehkäpä. joitakin poliittisesti huomattavampiakin 

vapaamielisiä, sellaisia nill •. jotka 1933 vuoden suurissa 

pulakatden järj eatelyissä aitat vas'bataneet t.a.lonpoi kais-

lii ton va.a.timllksia. Toinen ryhmä. muluu olevan ei tä. mieltä, 

että t.a.lonpoikaialiiton pitäisi sallia vapaamielisen puolueen 

sellaisenaan osallistua vutuuseen, vieläpä. kenties ottaa 

mu.kaan jom oikeisto1ainenkin. Siitäkin nahdolli suudesta. , että 

nyt oliBi lII1odostetta'la eräänlainen virkamieshallitus, kulllee 

kylläkin puhuttavan, uutta. kun puolueiden johtomiehillä nyt 

lienee hyvä halu päästä voimiansa koette1euaan, tuollaisen 

-epäpoliittisen- vä.litilan syntyminen taskin näyttää 1uu1-

tavalf.a. . 

Kinioteri: Sl ~J 
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:l. ~l . 3 C 

Harr PääKi isteri • 

~ . 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella 

lähettää rapo rttinsa N:o 13 "Ruotsin uusi ulkoasiain

mini steri. rrJiynti hänen puhe i 11 aan " • 

Samalla pyydän saada -:lstaa harkitt avaksi . 

olisiko ra.orttia lähetystöille tiedoite t taessa vii~ei

nen kappale j ätettävä pois. 

Esitän Teille. Herra inis eri. suurimman 

lrunnioi t ukseni vakuutuksen • 

Herra. Paämin i steri T. M. K:i. viroäki . 

v. t . Ulkoasiainndni steri. 

Hels ink i. 
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lhlotain uu.si ulkoasia.jnmini steri. 
A s i a : . . . .. .. .... .......... ................. :2 " _ :.l t 

................. .. Käynti hänen puheillaan. .. . 

(J--' C 2..\ 
Utnen hallituksen jäsenet alott~vat työkauten

sa aika pitkällä. juha.nnusloma.. la. Ulkoasiainministeri 

Westman oli tuskin siltä. palannut ja ollut mu.kana. 

enaimmäisessä konseljissa. kun t änään klo 15 kävin hä

nen puheillaan. 

MOnet kiireelli set t ehtävät ova t estäneet mi

nua kirj oittamasta mitään ylei skatsausta. Ruotsin uuden 

hallituksen syntymähistoriaan j a. jäsenöintiin. Tälläkin 

kertaa minun on r a joi tut tava muutamin l yhyin pi irtein 

lruva.anaan ulkoasiainmini steri Westmania ja sen jälkeen 

selostamaan ensimmäistä käyntiäni hänen puheiliaan. 

Hra Westmanin tunnen vanhastaan . mm sotavuo

sina pitkäaikai sesti oleskelin Tukholmassa Suomen itse

nä.isyysjärjeatön ulkomaisen vai tuuskunnan j äsenenä , hra 

.eataan. silloisen Ha.n:Jna.rskjöldin hallituksen jäsenenä. 

(oikeistoon kuuluvana) oli se. joka - epäilemättä pää

ministerin tieten ja. jonkinla i sella 6Uostumuksella..kin

ylläpiti auhteita.. ruotsala.isiin ja suon:alaisiin akti

visteihin. 'l'apuin häntä. mainittuna. !aikana. silloin ~

löin ja. kaikeata. virallisesta. varovaisuudesta. huolimatta. 

\ 
JAKELUOHJE I J .... luohj.m.II.J.: 

Lähetystöille har-

....... ~.~~.~ ...... ~~.~.P~~ ...... ~.~~~~~ .... . 
t ". ... , .. 

T.valllnen. 
T.y.lllnen J. 11 ..... 1 ................ ........ mlnl.t.rllllle • 
EI ul"omaaedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ul .. om .. edu.Iuk ..... mutta ulk .... I.lnmlnl.t.rllln tledoltut."n . 
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hän varsin myönteisesti suhta.utui pyrintöihimne. -

En luule erehtyväni kun sanon. että hän a.ina,dn ,DQ

tentialise sti oli niitä. jotka määrätyillä edellytyk-

sillä pitivät Ruotsin puuttumista sotaan Suome va ut-

tamiseksi mahdollisena. 

Hra s tJran joka, o13ma.tta itse l ainopillisi 

tutkintoja. suorittanut, mies (hän on oikeastaan hi t ori 

tutkija ), on oikeushistorian ' professori Upsalan y l iopis

tossa., on jatkuvasti harrastanut politiikkae. j a m. m • 

kerran istunut riksdagissa ollen v; sta 1926 to i sen la 

ki valioktLTlIlBJ'l puheenjohtajana.. lfån kuuluu tuohon tun

nettuun professoriryhmään (Reuterskjöld. Wohl in . Jestman) . 

joka moniaita vuosia sitten käänsi selän oi keisto lle 

ja siirtyi talonpoikai s liittoon. Uudessa puolueessaan hän

kään ei näytä. sa.avuttaneen sellaista v ikutusta kuin 

varsinaiset kansanmiehet . mutta oppineena ja ulkopoli

tii kkaa harrastavana hän nyt jotenkin luonnol l isest i 

esiintyi ehdo kkaana. ulkoasiainmini sterin !,ai kalle. Moni 

pitää häntä politii kkana jossain määrin haihattelevana. 

Henkilökohtai set suhteemme ovat aina olleet 

hyvin hyvä.t. Hra Westman osoitti myös kin suurta kiin

nostusta viime vuoden marraskuus~ Upsala ssa pitämiini 

esitelmiin (sanktiokysymys) ja osal listui niiden r Olkeen 
- 0 

pidettyyn akateemiseen illanviettoon . Tämäl vuoden hel-

mi kuussa. hän luonani tutustui sotallllirs.a.lkb. Mmnerheimiin. 

jonia kanssa. hänellä oli perustee~linan keskustelu. 

Tämänpäi väinen kohtauksEWllle oli erittäin miellyt

tävä. vaikka. S8 ei voinut kestää. kauvan. hra i est-
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manin 10m vie r· ea.mana. päi vänä 0 li ma t kustet ta va liene

va' iin. missä hän mielihyvin totesi saavansa t ehdä 

tuttavuutta rrJini teri Hackzellin kanssa. ; hänen seuras

saan lähtee sinne hra. Sandler. Westmanin tiedän en-

estään olevan sill ä kannal la . että paktin sanktioita. 

ei voida pyrkiä k~ ko alueellisessa laajuudes~an to 

t aut tana.an. Neutralisuudellakin on reali oli tiikassa j .. -

tettä~ä sij~ Samoin hån kaikesta päättäen on lähinnä 

suopea a n t e n t e s - r e g i 0 n a I e s - j ärjeste

lyil le - toivottavasti nime omaan pohjoi isel lekin . i

menomaan tämänluontoiaten ky ymyste~ hra estman lesku 

tellessamne arveli kohta al kavan ylei skokouk en alkua.s

te isesti käsitteleminä sitteImlin jout'1'Ian lähia i koil 

kansainvälisten keskustelujen esineeks i, jolloin hän te

hosti to ivol/Justaan vastaisissa keskustelui saan minun 

kanssani voivansa niihin pa l ta . 

Keskustelussa kosket elt i in ffiYöskin viime ai kai

sia tapauksia Suomassa. erityisesti mitä tulee Suo~en 

j a Venäjän välisiin suhteisiin . jolloin sain t ilaisuuden 

niiden ki innostavien t ietojen avul l • jotka samana aamu

na olin saanut osastopääll i kkö Ran takarilta. sali ttää 

hra Westmanille hra ulkoasiainmd ni terin lausuntoj a y.m. 

sekä ant. presidentin L. Relanderin iiskei sess·· puheessa 
huomiota. herättäneitä kohtia. 

Varovaisesti sekä huomauttaen. ettei minull:l. täl

lä kertaa ollut mitään toimeks iantoa asian vireille otta

miseen. tunnustelin. oliko hra Westman ti etoinen jo vuo

da. sitten alulla p8.lmuista ja vielä jatkuvista keskus-
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teluista niistä takeista eli vakuukais~. joita Ruotsin halli

tukselta. mahdolli sesti voitaisiin aa.ad& Ruotsista. tilattujen 

aseiden y.m. sotatarvikkeitten vapaasta. kuljettamisesta. Saomean, 

poliittisten epäilys.ten ja. vastaväitteiden voimatta. asiaan 

haitallisesti vaikuttaa. Havaitsin, että asia ei ollut hra 

'Westnlanille outo, minkävuoksi onkin luultavaa, että hän ottaa. 

sen puheeksi ministeri Hackzellin kanssa. Hän rajoittui nyt 

toteamaan. toigatlta että ~s~tä sietää vakavasti harkita, 

toiRult,. että. Ruotsin~nykyin n hallitus ei äkki:7.yrkästi . &a6t-
• tua.. toiselle kannalle' elt.ii.j6? ' 

J( iDi. t. r i. . ~ .. 
, 

• 
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Herra Pääministeri, ~ ~~ 
Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet

tii raporttinaa ](;0 14 -Ruotain uua1 pääministeri Axel 

Pehr.aon (Br ... torp). läynt1 hänen luonaan: 

"itän Teille, Herra Päämin1.te~i. auurimman kunnioitur 

aen1 Takuutukaen. 

Herra Pääm1niater1 T.K. riTtmik1, 

T.t. Ulkoaalatn.iniater1, 

H e 1 a 1 D k i. 
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'f-/~ , ,<J" Asia: Ruobin uuai pääministeri 

.... . ............ ,u.e.l .... . PehrJUlQD. .. 1Brwt.stQrpl. 
~ . 

. .Käxnii . härum ... luonaan.. .. ..... . c Cr~ 

Päämini .. eri Pehrsson . j oka on s I oonel!;. ine 

tilsnomi st-aja. ai vi st .. ;. iil tään kwlsakoulun a ~. san-

opi ton käynyt. mutta. er'l tuis' sa luottamu.sto i i sa. 

palj on käytetty. on minulle enti sest ···· hyvin tuttu. 

Hän on ollut jonlrun ker ran kutsui lla. luonani. KIm t. k. 

29 päivänä t e in tavanmQkaise 

p inieterin luona. tämä oli 

tervehdy käynnin uuden 

sekä i loine että ystä-

vällinen ja puhui paljon hyvi s t ä suht~ · taan suomalai 

siin maatalouspiireihin sekä yleensäkin Suomeen kohdi stu

vasta harra.stuksest&an. Jb tahtonut virittää. keskustelua 

mistään sen tärkeämmästä. asiaiOta . vaan sanoin ilolla 

totea.vani. että. hänellä on hyvä t auhteet Suomee päin , 

sekä vakaumukseni aii tä., että. hän ja hänen halli tuks6.l'\S& 

on pyrkivä. näitä suhteita. yhä kehi ttämään . Hra Pehrsson 

arveli muuten, että. uuden hallituksen täytyy huomattavas

ti perehtyä. nimenomaan ulkopolii tti siin asioihin, jotta 

8e voisi si inä. varmasti määritellä. kantansa, sekä lau

sui huolestuneisuutensa vakavan ylei spoliittisen tilan

teen johdosta. 

oIAKELUOHoIE, .....luohj.maJl.ja; 

T .... IIIMf\. _ ... _ .. J~~·:!~!.~!~.~ ...... i~ ...... ~~~.Y.§tö.ill& .. 

.. " .. 

T.".lIInan j. II ...... ........................ mlnl.terl611 •. 
EI ulkomaaaciu.tu"- tladollukalln. 
EI ultornaaaclu.tuk-. mutta ulkoa.I.lnml ........ llIn tIadoI • ........ 
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J!i tä. ulkopoli tiikka.an tulee. uusi hallitus ar

vattavasti suurin piirtein katsoen tulee noudatta.n:aan 

edeltäjänsä. suuntaviivoja.. minkä ei kuitenkaan tarvitse 

merki tä sitä., ett ei se. nimenomaan suhteessansa Suomeen , 

voi s i olla jonlrun verran reippaampi j~ uska iaampi . 

Tähän kalli tunee air.akin ulkoasiaimini steri '.le tman 

eka. lähetystön raportti n;o 13, 26.6.Ml. 

Tästä puolesta puhuttaessa on syytä. huo uttaa, 

että. vanmankin erehdyttäi sHn. jos lUultaisiin Ruotsin 

talonpoikaisliiton. mitä tulee Suomen kielikysymykseen. 

olevan huomattavasti toisella kannalla. kuin muunlaisten 

halli tus ten. Tämäkin halli tus tulee epäi 1 err.ät tä maini t

tuun asiaan osottama.an jote sakin samaa kiinnostusta 

kuin edellin ~ sekä. aitä arvostellessean olemaan yh

täläisesti ri i puvainen yleisestä mieli iteestä. KUn mi

nuUa ei ole ollut eikä: nytkään ole ailma. antaa mi

tään tarkempaa yleiskuvaa nykyisen hallituksen syntymä.

vaiheista. ja sen jäsenistä. rajoi tun tässä. muutamiin ly

hyihin huomautuksiin. 

Rra P. A. Hanssonin hallitus kaatui asiallisesti 

pll011lstllskysymykseen. Puoluetaktillisista.. syistä se piti 

mahdo 11 i s ena.. lIellIlä niin p i t kä.ll e • kun ri ksdagin en amni s

tö vaati, ainoastaan silli ehdolla. että se valitsija

kunnalle voisi esittää. saa.vuttaneensa. huomatta1/ia helpo

tuJa;ia j a myönnytyksiä vähä.1fci.ki sten kansanluokkain hyväk

si. niin että voitaisiin selittää. kasvaneen puolustua

taakan o lennaiseati joutuneen varakkaimpien kannettavaksi. 
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Porvarillisista PQolueista ei saatu talonpoikaisliittoa 

eikä edes vapaamielisten puolustukselle ylimal kaan va-

semmistoa nnkaan. Sosialidemokraattiset johtajat eivä.t 

tietenkään ole jättäneet selittämättä. huolehtineensa yh

täläisesti maan turvalli suudesta kui~ sisäisestä rauhas-

t& ja viihtymyksestä . Tåmä toimir.tapohja yhdessä sen 

seikan kanssa, että. talonpoikaisl ii tto yksin muoQosti 

uude hallituksen, on kenties vaaleL sa 0 3 0 · ttautuva 

sosi idemokr ateille clnakin yhtä edulliseksi kui jos 

he ulkonaisesti oli siv .t jääneet tilanteen "herroiksi. 

~åitetä.än kuninkaan olleen t untuva ti ahoil-

laan eii t ä . etF hra Pehrsson, kuten ylebesti vä.i te

tä.än. ei täysin vakavassa. mielessä ottanut huomi oon ku

ninkaan kehoitusta pyrkiä · porvaril li een" kokoomushalli

tuksen luomiseen. Ainakin muissa. porvarilli sissa puolueis

sa pettymys oli jotenkin yleinen, lähinnä epäil~ättä 

sii tä syystä. että vakava yleinen ~~liittir.e tilanne 

monen mielestä oli si vaatinut tukev&.a hc.llituspohjaa. 

lUten muistettaneen. oikeisto, voimat~ ehdottomasti lu

vata kannatustaan talonpoikaislii ton ohje~~l le. myönty

väi syydessä meni sangen pi tkälle. neinen käai tys on se . 

että hra Pehrsson. lähinnä kai puoluetaktillisista syi s

tä.. halusi välttää. oikeistoa. Var sinkin Norrlanni sa ja 

yleensäkin päiikaupungin välittömän vai kutuspiirin ulko

puolella oli vapaamielisiäkin paljon sellaisia. jotka 

kaikin mokomin tahtoivat välttää liittoutumista oikeis

tolaisten kanssa. jota. vastoin Tukholrr.all suuret vapaa:-
l;%dei { mieliset 0801 tivat huomattavia taipunnksia myönteiseen 

suuntaan. Eräissä piireissä olen kuullut väitettävän. et-
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t .ä oikei to olisi vaatinut jonkinla.isia enn kkolupauksia. 

SE tä. että hal litus nyt. puo lustusrefo nnin toteutett ua . 

alkaisi vaatia suurempia. uhrauksia heikommalle osalle 

jääneen lai va ton h väksi. Tä.t:Jä lienee kui tenki tyhj ä 

olettan:us. 

Väitetään hra Pehrsoonin tuntuvasti epäröineen 

kun hänen oli a stuttava ballituateht äväin eteen , ja 

sanotaan tämän me l ko eks i osa ksi riippuvan Jiitä, että 

hänen, moni ta. hyvin pa l h'.t uist a. luot amus tehtävistä 

saaman tulot. nyt joutuvat tuntuvasti vähenemään j a. 

ehkäpä ja tkuvai suuteensa nähden käyvät ehdonalaisiksi . 

Kåne lä ei kuitenkaan ollut valinnan varaa j a tuskin

pa hän mielellään olisi sallinut enenkään muunkaan 

talonpoikai s liittolaisen ensi kertaa ast uvan Ruot si r. hal 

l i tuksen johtoon. Vii saasti kyl l äkin hän otti hall i tuk

seensa vain IIIlUtamia kokeneita. j a. kyvykkäi tä puolueto

varei taan jättäen mE tei suurirrnnan osan sa l kuj a enem

män tai väha.'T!llän sm:nettimiesten hoiciettar.l iksi . x) 

([utta halli tus ta sanotaan to i sine.an 1 ikilli 

seati ·semest erihal litukseksi " , millä t ahdotaan oso ttaa, 

että se arvatenkin elää vain l yhyen a j an vaalie j ä l

keen . Va semmistopuo lue itse myöntää ol evansa tyytyväi

nen puhtaan talonpoikaishalli tuksen syntymi een. On ko hra 

Pehrsaon politiikkansa pääkohtiin nähden siksi rii ppu

vai en Per Albin Hanssonin j a hän ryhmänsä tahdosta. 

min IJl>ni huolestuneesti ennu taa. on vi elä. aivan epä.

t ietoista.. Lehmä.ka.u.poi staan huolimatta. se kenties on pyr_ 

ki vi verrattain suureen itsenäi syyteen. jolloin sen a i ka 

xl Bi kedagin j äaeni ä. ei ai i tä.k!i..'ip eyys tä. vo i tu ot taa. 1 iian monta. että. va
liakuntiin ei oli si jäänyt tarpeeksi talonpoikaisliittolai aia. 
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tietenkin voi jäädä. lyhyeksi . ellei s.e saa. lujaa. kan

na.tusta. porvari lliselta taho 1 ta. Olosuhteiden kehi tykses

tä rii_ puen on ehkä. otettava lukuun sekin ma.r.dollisuua. 

että vaalien jälkeen voisi tapahtUa.. hallituksen re

konstruointi la.a.jemmal l porvarillisella pohjalla ' talom

poi kai sliiton muodollisesti jäädessä jJhtoon. Sitä ennen 

on kuitenkin koko joukko vaikeuk °a voitetta.vana. o 

Ministeri: 
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Herra Pääministeri. ( ~ 
Al1ekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet-• .. tää raporttinsa N:o 15 -Ruotsin uusi puolustusmin isteri • 

Käynti hänen puhei11aan: 

Esitän Teille. Herra Fäämir.isteri. suuriruu,an kunni-

oitukseni vakuutuksen • 

• 

Herra Pääministeri T.Y. Kivimäki, 

v.t. Ulkoasiainministeri, 

HeI • i n k i. 
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TU KOLMA .SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

................ ..... .i.lK!~å.m~t~j ........ ==;.....I=:.;;.;;;.==_ 

P. A. Hanssonll1. hallituksen uo lustu" 1 i i te i , 

hra I v r Wenn s tröm, oli hyv" . kaia . e llytt "vä 

mies, jonka.. myönte i en suht autooi .je m<.a.n uo l u t.l::seen 

upseeri ii r eissä on ker rottu huomatt valla tav 1a k ' s-

vuneen häne oll essaan h&l 1" t uksessa. Suuren olu tu -

r 6fo rm 'n k" . tt 1 . Rii hän :-inna lla j äi 

a i vaa varj oon. 

Hra J anne ~ ilsson , synt . 18 2 , on noninaisissa 

luottamus to imis sa ja er i t. i sesti myös parI r~entti kou_ s

sa kehittynyt t ervejärkinen ja hauska. t alonpo ika, joka 

Imi ten kin on l aaj emnal t iki n ma.ai aa nähnyt , KO s ka 

hän nuomudessaan oli j onkun vuoder tlöläi senä j a. 

rautatienrakentajana. Ahskassa. Nykyään hän on kruunu

tilan vuo kraa.j a. Skånessa. Pehrssol,,' !LEa. li tuk es hän 

aivan luonnollisesti j out i puolustuamini terin ent istä

kin tärkeämmä.ksi käyneelle pai kalle. Pu. lust llskommi ssios

sa. hra Nils son oli näyt ellyt h Iin huon:c:.it ·.ra.a 0 aa , 

samo'n s ittemmin ri kada.gi ssa... Talon ikais li ' t on p~ -

l eata hän j a. vapaamielisten puolasta. Hamri , so t ilaa.lli-

JAKELUOHJE I Jakeluohj.mall.ja: 

......... ...... .... ... 'J~~'1.:V~.!~.~~~ .. J~ ... ~.~f:!t..Y.§: ......... . 
töill . ...... ............. ....... Q .. ... . ..... . ................ .. ... . . 

• 1 , A4. 

Ta""lIInen. 
TavallInen ja IllIkal .... .. .. .. .. ............ mlnl.t.rllIlI • • 
EI ulkomaaedu.tukHn tledoltukaUn. 
EI ulkom .. edu ......... muUa ulkoulalnminl.t.rllln tiedol

tuk.Un. 
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sen a siantuntemu sen opastaroin , ensi si j assa vaikut

ti vat siihen suuntaan , etUi sianmna 'set uolueet 

ehdottomasti suo s tuivat pitkälle mene vä" puolustus

l atioksen uudi stukseen. 

Maini ttakoon , että hr [i lsson illa ministe-

rinä. on "oi keana. kätenä" uuden puo l uat · sesU. u • 

(försvarsstaben) komentoosa ston pääll' ! öksi äärit t y, 

su omalaisissa. 9 iirei s sä hyvin t ettu, eversti Helae 

Jung. jonka ~mnssa a11 e.::irjoittanut jo kauan on 01-

l ut hy.in lähei si s sä suhtei sst'... J ungi 'lsi ks i lue-

t~ m.~ .• että puolustuses i ~ kulu v tUCiden 

lo. puun saakka tos ·...an vä lL ... i kLisena, niin äkkii 

saati in pystyyn . 

Hr a h 1 sson, jo 11 l onj itin "Su !.: n Puo-

l ustusvoims..t" - nimi en teo sen lOtsh .~i: i:3en la.i t o!c-

sen, S:l.l10 i ole vansa eri ttiiu i b~.,en _i . t ä . ett: 

Suome ~inisteri h ti a lussa oli hc.lurmut o:. taa 1ros-

ketustu hänn kan saan. laaj ssa <eaku tel ssamr::e h:' L • 

kerto i t oimi ta:m puolust usla itoksen uudi ~ta.mi 3en y

iäksi . j a kertoi miele llään uuden 59-henki sen esikun

nan järjestysmuodosta. y. m. O:na.sta pu es an hra. Iils

son sanoi valittava.ns~ sitä, ettei täällä, Suomen esi -

kuvan mukaisesti, nyt päätetty et ' a. rauhana i kai s-

takin yhteistä sotaväen päällikkköä. Hän kos' etteli 

myöskin maa- j a mer ivoi mien johdon välisiä erimieli

syyksiä. y .. rr. . asioita ja tuntui oleva uuteen toimeen

sa erikoisesti kiiono tunut. 
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Hra Nilsson vakuutti Suomea kohtaan t untevansa 

mi tä lämpimintä harrastusta sekä ko vin mielellään ha

l uavansa !!&aha.mme t arkammin t utustua , ,hän on vaan ker-

r an käynyt pohjo is-Suo esaa) sekä poliitti sten h nki l öi

den kanssa. Kenraali 6stermanin t ut tavuuteen hän tuli 

viime vuonna suurilla manö vereillä. 

Il i n i • t • r i : fl. 

/ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tu kh lmassa . h 

~ o 2082. 

:terra P" ;' i niat .ei . 

A 1 ~irj oi tt. eella on ,~ie 

et t ää • !Xl t insa .1: 0 16 "Li s" h or:~tll s 

kysymyksen '/ 3.i ku~uks i s ta Ruot si 

Es i tän Teill . Herr 

kunnioit~seni v~kuut· ksen . 

Her r a. ?å.i::imi i ster i T. U. Ki i ttåki . 

v. t . Ul koasiainmdnister i . 

Hel s i n ki. 

UI II: A 4. 

.. 

4 p : " 1936 . 

ohe L ::t ä,-

omen ki El .l.i -

i . sClur imman 



• 

• 

r: A 
... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n : 0 ... 1.?: .... 
TU.kho lma 4 . heinä. 36 . 

. .. ssa ........ .. p : nä .. .' .k uuta 19 ... . 

Asia : 

.. _ ........ ... kysymyksen vaikutuksi ta Ruot-

............ .... sisS8.. ................................ ............ ............... . 

Useammin kuin yhde k rran olen l ausunnoissani 

tehostanut . toisaalt a e t ä oi ei en a si ' ll ist en t ieto

j en välittäminen m. m. Suoma kiel ioloi sta tietm1 'n on 

tarpeen vaatima. tääll i kun todel~a on pal jon puuttei-

t a ja virheellisiä käsityks·ä. to i saa 1 ett ä v ' kut us-

mahd..o lli suudet tässä kohdin 0 u.t j t e kin t a r koin ra

jo i t et ut. 

Suur ' ll johtavill lehdi la on orr.es o t 

kir j eenvaih ansa ja yleine t mieliala tietenkin on herk

kä ka' ke leo mikä hlee Suomen r ot. inkieliseltä tahol-

ta. Lisäk' tulee . että ollaan PU\f ~ ' sia epäl uuloi -

sesti suhtaut umaan t ässä as i assa tuleviin vi raIli~iin 

tiedotuk i i n . 

Näistä syi s~ on k. o. toimir~~ noudatetta-

va. asia.nmukaista harkintaa. pidättäväisyyttä ja kern i rrmir. 

vältettävä sellaista. tiedotusta. mikä Suomen ruot s ' . eli 

eeItä t aholta voi aiheut taa polerr.iikkia . Lisättäköön vi -

Iä. että Suomen ja Ruotsin aosialide okraattien ki itol-

JAKELUOHJE I Jllkeluohjemalleja : 

....................... ~.~~.P.~.~! .. .... J ....... J.~.~.~ ... ....... . 
t yst öille. 

... . ................... .... ................ .................................... .. .......... ...... 

U.I: ... 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkal ........... ............ mlnl.terilllle. 
EI ulkom .. edu.tukaen tledoiluk.lln. 
EI ulkom .. edu.tuk ..... muUa ulko:aolalnmlnl.terllln tledol

tukalln. 
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1." • ko k t J' a yhtyma"koht l' a on "uomen ki e likysy-~lSllnpla s e u -

roys , . . t ····ll·· na stl' saa. kuulla "po .... ,." .,.l· en"-JOssa aSla sa aa . a mo ' . ... . ...... 

ki n kehu va t i uh'.l' sii t o. , kui r,ka 'ar Ici eli sesti Suo-

messa. oleva t puolueto ver it t ät O

" t ärkeää kysymyst ä arvo s

televat j a ' äsi tte le ät . 

1'01 s i ruan on or as ran huv it '! ~ t a v i ta , kuir.-

jo ku Suome sta t änne viera i l , ~ an s~ a unut edu_ta ", 

a r a l t a i r.e. j a 0 i r~ut he. kilö l uulee sel i t y:ts i llään 

j a pääte lnri llään saaneensa haihdutetuksi täkäl ~ ' s ten er eh-

dy t ävät käs i t y set j 1 u uneensa ne s n :'y r ,' t . jo i 1" 

:'0 ,-0 Suolllsn kiel · kyymys . mi käli se vo i root l ~i s ia 

i inno:: a., muka s a i s i in mi lt i ~äi 'Iäj är ' e t ksest ä 

poi stetuksi. 

'l'uoll ne . her käus oi'" e p .. .. t e lmä . e t t ·,' h vr l i c-

t ustyö" Suo e ie liaBi a noi h hen l 'lö oh " i s. · 1 0 -

t eil l a n t on v rmasti s~ ' t ettu oi kei l e uri l l e , s~at

t a a. tiety ti johtua osa s i s ' i t ä , e~ti ne. jo ide, 1 

sa asianomaine on kes t cllut, ovat joutu-

neet hav i t semaan er äi t ä he ' l l e ennest iån outoja nä ö

kohtia, mutta. jääkö vaikutus he i ssä .. ;. ~vE!:.i_s~ksi . on 

s itten er i asi a . r atta. 011· d i D . et t ä kuulija l ä-

hir~ä ohteliaisuudesta myönt elee. Rai k Ii äksi on mui s-

t et tava Ruotsi"sa. olevan niitäkin, jotka. tunteva t Iähir.-

nä välinpitämättömyyttä Suomen a sio i kohtG.an ikka. 

mikä u..seamnin on hava i t vissa.. lyhytnäköi sest i ove.t tai -
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pu nOo 

S Olhe 

i a myöntämään ko sketus ohtia muka l civ inoc .. staan 

r~o tsinkieli s en väezt ö 

r.:eidän KOtk.a" ,e . yliop;,- ila spoli ti i:{ .e va.~ i t at .., . ast i 

n ' ut anut jon viri ke t tä . 

Mi tä n t toinen i oir:e ~llä vi r ills3-

s an (j.rvell e in 'loineens 11:... ~. i t t ai itse vairuttv . 

j ää tos " siaKs " , ett err.me s ' 11" ylimal ka 'sel i ku lau eel -

1<:. , että rielik' l::ymykserme on "Suorr:e!1 d ,,· ·ir.en e. sia" 

s~ a i an s ·tä . et t i o:tc.."sih s t ää ruot - 1:... . sia 

asi ean kii osturnasta . Se ~ i te:. tulo . ... '1 on :/ l eensärin 

vaikeata saavuttaa mi ssään van uu-

ri j :;;. or , 1l9. t~solla oleva vähet mi t " uhuu 5a..'Iid"a 

b 1 ä . j o j o sai 0& uriva l t ·os .., 

r " kä.la.a t ui en "W ki il;r.O ~ tus eri yi ~esti 

o evossa. lloi :~: r. esi in tJl. r ii :,_.l c l suh-

teista. ormaal io oi sa t ieten in t e ~an . ett i oi -
s en valtion sioihin pyritä puut ,an . Ralli t us v 1 ta. 

te ke e en ·ntä.in ys tävällisiä huomautu s . /? j a j"ttää :"si 

t yisten iirien ia ai, mi t ä ne mahdolli sl ~ti ar 1e t 

voivansa tehdä (vrt. yl i opi torniest en adre: i HeI ""lli_in yli -

opiston kie liasi a sa) . Mutta eri koisoloi to isenl~ t uine _ 

k~ interventio vo i tulla kysymykse n ; älköön unohdetta

ko Ahvenanmaan asiaa. 

Tosia sia , johon mona t i ole viitan ut, on e . 

että käs "tys suom .kie len ja suo en iel i en si vist ysrnuo

don todelli sesta merkityksestä on täällä viime uo on, 

si minnähtävä ti selvinnyt. SUomenkieli s i ä l e' t iä seura t aan 
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jo jonlrun ver t äkäläi<:.ten leht ien to :' !.."" , ~~ ;. ~ !:~a . Su. -

men -' e e l e ale an ol b a lmii a.n Si-5 pal jo 

tilc:.a yleis ' fsä poh.joisrr;aisis~' konfer enssei. sa lruin' "'

. ::::':-ti -:..y ' st " on mahdo ll iG , ('l'ästä on todi:.t 

-:..cr.~ Hel i ngj ssä 1937 ide t ä vän 1 ~imieskonfer ns sin va l -

mi3te lui sa t eht päätös ) . Suomen-viikon es ä ;:så SCi.a-

ii tätä myös h~ a i vi ' t a tt" koon u l koc.siai 

Sa.ndlerin puh ero suolLenkL i ~een osaan , kut n h" et; . ' € _ 

l e lliseen harr st u' ,se ~sa mu i n . 

Qnasta uolestan i olen johdonrrru.k:li se ti kehittä

nyt se llaista käyt än ' j" , että enemmån ti väh,:än 1i -

ralli _i sa til ' suuksissa, mi~sä myös suoma a i i on mu-

kana, suomenkie l en teho _tamiseksi käytän tai ..: 1 aitan 

e im. t ervehdyspuheis sa. käyttäniliin Ir.'ÖS s it··, t ie ysti 
s piv i ssa raj oi ssa , kos ka e i oL =- c.i ::.:i.l h .. an. ' tää pi t-
. iä esity' iä ki elel l ä , j ot a eiv .. 1 " ..: ~tä , 

Ruotsi ollaan 1m i sa i i rei ssä h ~ ~ k-
kiä sille arvonannolle, jota maan korkea s ivi 

kai lda la maai lmas sa. herättää. Kui' v i rliin ollen 

tulla.. kysymyks een , niiin arve lee moni , että "vanhassa 

veljesmaassa" ene~i tö ei anna en suu.re~a arvo t äl l e 

sivi tysmuodolle, vieläpä kernaammin siitä vapautui s i , i kään

kuin jostakin oudosta painole.sti sta.. Täo:ä. ~ .. ;; e lraä saattaa 

olle. o ~ i t t::.in nai vi j a pi ntapu.o linen , wtta se on ym_ 

märrettävissä. Tänäkin kesä.."1ä on j uhl amuotoi sesti j a hy

vin edustava.in henkilöiden saapuvilla. ol lessa vietetty 

Viron ruotsinlielisen l ukion ensim:nä.isten ylioppilaiden 
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nlrni stllllii J ta j mots li;l.i sia re ll e 

erilo..u::.. i n , OIrca lla s . jota vi r ol . sten uol e ta t äl-

löin on 0 oi t e t t u . T" " . ei o~ e '- t u;:;.an autta. Y.er-

n st i .r ii t a t:.... a.n ~ l i e ", . .\ ' 1 • . Q.. : '" l ' t 1.1l r ,lO t :;;.L.· '::lU5 

7 iro:::.SG. o . 

uudell puhu~an uome ti et en' ' n 

i ' tä S/Y tä. 

::: i t t..l.a a r -

'1 0 t e l un pi tapLwli 3~utta jo 

yye Suowessa j a nuo muuta!! t t uhr..Jmet, van-

hent unut ruotsia puhLn t 'Tiro. l:..:.nsal i set 

' ään ole yhteisve r~ll ' i . mut 'l si' 0 

'll'.-a.ava, jopa huomi ota ans i:' ev . 

uoma' ~is-ruotsalu ' sten suh-

teiden kann ta , et t ä sarr.e.lla kuin :..iällä yhä en !'1!llä.n 

. ttää, että suoma j, suu 1 ot' oll i sen 

e arnä.n al sen va ikut l{5 est Ul i11"' j ' tku . sti voi t ta. 

Suomen kieli oli ti i 1 k- ei tul ;:.is ut een l 

t ää raot iuki li se i vi st ysr.r.uodo 

en täh

V"' em-

mist öky"symy' sen t el]:.. ;; ei ole -';~ l ' ':' k . et ·· 

j 0 Sd.i maa s Sf. - ta · k ka " '. yli s e 1 tä ~<aIli1a.l 

my"nnytys , ttä nykyinen sukupolvi , ehkä p" 

'lakin, saa pitää. oman ki elenaä j e. , ... . ä tyi. 

i t "' käyttää, mutta että sitten 0 ai ka 11M 14llli t ön 

kielellisiati kin sulautua enenm.istöön. ""O_h;oloj ","e=~=-=--=~=== 

esitettynä tämä on myrkkyä sekä a si iselle våhe s-
tälle itselleen että sella iselle kan u l e . joka ul ' päin 

a s iaan kiinnostuu. Kuinka. jon oi k t tttlli kt..t ~rer:l tt 
onkaan meillä her ät t änyt ruot a isten ona, 
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n:.hva sti väri.t.~·· 1R. oliti' l( Ruot.-;i su -

j ~o uin 0 :~si nyt 0 a l e t u 

i na' in _i vent ää . 

sellai sta 0 .. pi ::nei 11" juli ste an , se on 

s ur sti 1!1:.ui. goitt a..rr. ylei s6st' Oi'JottL låhe-

nomi;; ~ä ja.. :mta.r'S..m y y et t .. i l~ ~dero lle 

/;I.t sa.Tl to· !nalle - jo ' oman ?aras sa 

epäi e .. ttä vie roo - että r'..lots 'n ki e c.i ne s SU !Jl SCC-. 

o li ... i viera s elementti , " sv ~ . ~u.r i f ör ::i ,3I"i r . " ei", -

,.J"./ en~ : r . tai muute. se 1 sta , (Parenri'i on si ttenki "Fin-

landssv n karit • mut " 1de f i:.nar " ; 

111 ~a. p jon ahC:.a e lO 0 : s-.. .1. • " 
:e .l. r "c. ' 1S t äss.;: '{:O 1 etell ). Ruot s Jo ' i ~ en 

~tää. ett .. suo _ h .. isuu 0 115. nainoll an ::neillä 

yhä '1 vistuu ja heidän täytyy kä i n 'an 

ole l uonnoton vi inäidä ' ..i ii-

n . et t ä me l{o i .e osa s ' l/i s t eLt ö" 1.0 j e v~i :r.lt c-

«lai s uu . !utta ... isaalta me t oi r, i r 

vahi j os e.nn e i n .. .. l a i sta 

hetta siihen vä ittee seen. ett e ' root ' nki(;j l: F 

d e ltaisi t äys'arvo i i na ~ '~~ina . tai k ~ että tieto ' 

sena.. tarko i tu~ oli i sal lia heidän a i .o2.staan p r 

c a ri o. toi st aiseksi. säilyttää äidinkie l nsä. -

E. ~ . Setälä- vainaj a on kerr.LTl er i ttäin satt uv sti määri 

t ellyt " ~1sa1li s ki len" aattee lli~en m r"ty sen nii • 

että sillä kie l ellä. olkoon e 'rähenmi tön kie li. voi-
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yvin kui to i ell kin (e emJ S ' 

:' e ma a mi" an.si:e. j :.. ::: 1/0 ::kz.' nt<:.. 

e... sa . Täst ä [t!l. tee li s es l ähtö 0 dasta vo' d! ' 

uht t h " !Il C ~in puh ena _u. ise ssr. s eessa , e äi t ä käjtännö 1-

. L esti ':in " 5&1. Y t ey es-

:3 ole 3.r mi n ke i t et "vi . 

Suo e " k:.n o. iet ' ti asia , jo ~ 

6 ' t ä it El " , e • ~e( t on , t; 

e i!:" jo lo in ruo t simr.i e l i.:l 

sittää sell i s i a dotto IU.U::: ' " '<ui 

r t s'- lai ten" 

er e u U5 e i J:< .leeo , , " ,el( 

jotka per~ tuva t psrti kularisuut j ki ", ' i ' i n st ar. l ' 1-

linno lli seen to iai:::t ·,r. eri d " 'li~ ean , J .C1t i l:i l ise i 

j '" eet toteuttamatta. - !hveLs.nma.an er ' koi saraste. uh,u.!' 

matta on tulo s iin nähden t ä sä. ko 'in ensi 5 i " 5" T , -

n ittava "ruots 1 ' en hi i~.~~unta" - eikä ol e 1 uIta v a , 

että tät~ linj aa t uleva ' s ude ssa t u 1 an ~~ l keffiaan . Eikä 

se myöskään yl ensä ole suotavaa. 

Suomen ruotsinki Ii sella aineksella itselleen kin e i talli -

o 

n n , mut ta. si tä 10 0 idaan enen:mi s tän taho lt : r hai te s i -

lä. vastust3.a. että tehdään sel;r"ks i . ett i äid ' ki j 

hen: ilökohtaisen si vi styskielen r~otsalaisuuB ola sian-

omai selle haitaksi . mutta ett ä b.änelt~' t ietenki n 00. tetaan 

a lttiutta kansan palvele iseen en kG :':J . a ' suudes '. j a sen 

mukai sesti ti etenkin myös in t ar. eI li sta, ehdotto~Bti riit-
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tävää suo enkielen tai toa . 

Ruo t sa lai s ia. ei voida. saattaa siihen , että. 
kiinnos tUl~stä7 

~uo uishat / ruotsinkielen ja sitä äidinkiel enään käyt-

tävi~ a seI!la.an j a e.tuihin Stlomessa. Voidaan t iet y ti 

uudelleen. j a uudelleen vakuuttaa, ett.. "ori ento inti" 

ky-symyat .. j a yhtenäisi ä. ulkopoliittisia etuja oli si 

arvo steltava tästä. riippumat~. Sopi i toivoa . että. 

t äl lainen katsantota~ tul e ylei_earuäk i 

oirei siihen suuntaan näyttää olevan 

joi takin 

nru.tta varmana. 

saapi pitää, että. kaiki sa. eri pi ireiss: ' vallitseva 

mielipide ei tule sillä t ~oin muut t umaan . että. poh

joismaista so _idari suutta ja seYl edelleen kehi ttWtist .. 

anost ltaessa luovuttai aiin kiinnittäJ::Jästä huonioU'. 

Suomen kieliolo i hin ja siinä 1 ; ' ytt~tä uheenvuoroa 

ehkäpä toi sin ~"l t ava lla, joka. mei llä her ät .... i keu

tettuja v staväi tteitä . 

M i n i s t eri: 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ~ 
Tukholmassa, ayyakuun 12 päiTänä 1936. 

. _~ .... -~-... - -
~, 

B: 0 2469. 

' . . ' . '", ; .. ~ \.; 
9. 7- -.:"2.-y YJ.,. ~ -~~<rT~ 

}'1!9 ~-0~ .";;- . . ... 

i ' 
1 

. ... - - " ._" . .... -- . 
Herra Ministeri, 

Allekirj01ttaneel1a on kunn1a tämän ohella lä

hettää raporttinaa B:o 17 WRuotsin kanaa Taalikuumeesaaw• 

Eeitän Teille, Herra Minister1, suurimman kun

niot1uaeni TaXuutukaen • 

Herra Ulkoaaia1nainiater1 A. Baok_ell, 

Helainki. 

UE 11: A 4. 



• 

• 

TUKHOLlIA ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o ........ J1.L 
. . 

~"h(;)lma ... SS8 .. :L.~ . p:nä syys -. ... kuuta 19 .3.6 • '-) .. Z 1/ 10.1, .'1) .~ Jc. 

1'I}q . ~ c, 

..................... ................... ............. -.................... ... ...................... ' .. 

Toisen kamarin vaalit ovat t.k. 20 p:nä. Valmistukset 

ovat erinomaisen kiihkeät, Ja vaaleihin tullaan luultavasti osal· 

listumaan entistä vilkkaammin. 

Mikäli olen voinut tOdeta, on yleisesti, vain kuutta 

lääniä lukuunott..atta, saatu aikaan -vaaliliitto- - valkartell 

med semens&m överbeteokning eri -porvarilli8ten- rybmäin kes-

ken. .äiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin yleensä, paitsi vähä

pätöisii Datsistisia ryhmiä, jotta tuskin saavat yhtäkään eh

dokasta valituksi, ~öskin n.s. kansallismielisten liitto, -na

tionella törbundet-, jota sosialistit mielellään sanovat puoli

natsistiseksi. Vaikka täaä r,y~, jolla toisessa k..arissa tä-

hän saakka on laskettava olleen 3 jäsentä ra.1athan eivät 

ole aivan selvät - yhtei8kunnallisis8a ky8ymyksissä on hyvin 

palJon radikaalieempi kuin Oikeisto, Josta se on erottautunut, 

näillä .ol~11la kuitenkin on huo .. ttavia yhtymäkohtia. Senpä 

TUoksi yhteistoiminta näiden kesken olisi ollut jotenkin luon

nollinen, ~tta talonpoikaieliiton Ja erittäinkin vapaaaielisten 

vaetustukeen TUokel enationella rorbundet- 011 jätettävä aina

kin viralli.e.ti ilaoitetun yht~ (kartellin) ulkopuolelle. 

JAKELUOHJE. 

.... ~~!'.~.!.~.~ ... J .. ~ .... l.~.~.~;r.II.~~.~.~.~.~. ~ .......... . 

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

UI 1 . '" 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tav.lllnen ja IIllkll .......... .............. mlnl.terUllle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedullukoen, mutta ulko.llalnmlnlaterllln tledol

tukalln. 



• 

• 

2. 

Nyt on kui~eDkin ~aaemmiston taholta kiivaaati moitittu 

porvarillisia ryhmiä kaksimiellsee~ä pelistä, koskapa. ku

~en ~i~9tään. -nationella törbundet- on pääesy~ puJahta

maan ~uohon pOrTarillleeen ryhmään S80 johdosta. että tä

mä on jähUy aJoissa ilmoittamatta ja S8OTUOksi jäänyt 
muillekin/ 

/avoimeksi. Viime TUOnDa säädetyn lain nojalla. Joka kos-

kee asianaukais.sti ilaoitetullle puoluenimityksille tule

~aa lainturTaa. on ~aal1liiton (kartellin) rekisteröt.ättä 

jättämisestä seurauksena. että yhtymälle ~ieras puolue voi 

oaavaltaisesti päästä siihen osallistumaan. Vaikeata on 

tietää, kuinka mainitun ..... Hteen laita oikeas taan on. 

falonpoikaisliitto on ahkerammassa toiminnassa 

kuin milloinkaan aikaisemmin ja toivoo voivansa maaseu

dulla voittaa äänestäjiä osittain oikeistolta. osittain va

semai8tol~a. ~ellistä hallitusta se ei läheskään kohtele 

yhtä aakarastl kuin auut -porTarilliaet- puolueet. niinpä 

p~ni.teri Pehrsson äskeisessä suuressa puheessaan kiit

teli hra Bansaonin -yhteisbyTän- (Tältärds-) politiikkaa. 

I&ikkl ~11ttaa siihen, että ~alkka Tälit talonpoikaialil

tOD ja sosialidemokraattien k.sken o~at Iqlaenneet ja 

huolt.atta siitä •• ttä -taasanrintama- - ajatus täälläkin 

vaikuttaa ~ierottavana • e • e n t 0 n a , .ol .... t suuret 

-luokkapuolueet- tahtovat sällyttää jommols.tkin yhteisym

märrykaen edellytykset. 

Yaatalcohtana näille oikelsto ja ~apaam1eliset 

erityisesti pyrkiTät tehost .. aan sitä. kuinka vapaat ne 
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ovat puoluemielestä. ~ellinen käyttää tunnuslaueetta 

-evensk samling-, Jälkimmäinen -.tt land, en klaee, ett 

folk-. Vapaamielinen lehdistö on erityisesti antautunut jyr

kästi arTostelamaan sosialistlhallituksen talouspolitiikkaa 

pyrkien 080ittamaan, että se itsetyytyväisyys, jota sen jOh

tavat miehet, erityisesti herrat Hans.on ja JDgberg, nyt 

tuovat kuuluville, ei ole niinkään hyvin perusteltu, koe

kapa taloudellinen noueukausi on luonut erinomaieen kii

tolliset toimintamahdollisuudet ja koska hallituksen -väl

tärdspol1Uk- olennaisesti rUppu'1 muiden ryhmien kannatuk

sesta. .i ole ~öskiin salattu e ~tä käsitystä, että Vig

forssin vsrotuspolitiikka uhkaa käydä keskisäädylle kohta

lokkaaksi. 

Oikeisto on pääasiallisesti kohdistanut hyökk~k

.ensi osittain poliittiseen puoleen kuTaillen -marxilaisen

parlaaenttienemmiatön yhteistuntajärJestykselle Ja kansanTa

paudelle 'uraiolli.ia vaikutuksia, osittain pelotellen kan

saa uhkaavilla monopoleilla, Jotka rii.täisivit toimeentulon 

~.nl1tä tuhansilta. Taistelu on osittain saanut klr~eän 

henkilökohtaisen le1aan, •••• sen Johdosta, että Kalmön oi

ItdstolehU -SylIsvenska . Dqbladet- Julkaisi kuvan, jossa 

herrat Jngberg Ja Yannerströa tarjoavat Gotlandia Stali

nille; Juttu juontaa alkunsa eräästä Jngbergin lausunnos

ta noin 6 vuotta sitten, Jolloin hän vaetusti Gotlandin 

varuetaaista Ja arveli, ettl oliei turha yrittää sitä puo

luetaa b76kkliJiI vaataan. 
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Venäjän Taaraa ja .panjan tapahtumla on tietys· 

ti hartaasti käytett7 vaalivaltteina. 

Omasta puole.tani oletan lihinnä, että talonpoi

kaisliitto .aa joitakin li.ä-ääniä hyöt7en sekä oikeiston 

että va .... i.ton kustannuksella. Oikei.to, jonka uusi joh

taja ei liene erittäin hyvin onnistunut, voi luultavasti 

.enettää jonkun iänen. I1in Jirkiperäiseltä kuin tuntuu

kin, että vap&8Dieli.et vetäi.iTät iän!ä - heidän propa

sanclanaa on 7leenaä ollut arvokasta ja hillittyä - ei 

ainakaan aikiin buoaattava ediat7a voine tulla ky.~k-

.e •. 
So.ialidemokraatit, Joilla on suuret rahat k~tet

UTänään ja Joiden val1taiJat ovat uutteria, ovat vii

.... ti kylläkin pidittiyt7Q •• t vaaliliitosta kommunistien 

kan.aa; •• llainen yht,ai oll.i puoluee.ta vieroittanut jOu

kon valit.iJoita, var.inkin .... eudulla. Koni kyllä l_ulee 

hra Ban •• on1n ennen pitkiä palaavan niukan enemmiatön 

kannattaaana II t.a&riin, autta aaaata puoleatani epäilen 

• i n i • t eri 
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Herra Ministeri, '-- -

• Allekirjoittaneell~ on kunnia tämän ohella lä-

hettää raporttinsa N:o 18 "Toisen kamarin vaalin tulos 

Ja hallituskysymys". 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kun-

nioitukseni vakuutuksen . 

• 

Herra v.t. Ulkoasiainministeri O.Yantere, 

Helsinki. 

UI II: A 4. 
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TUKHOLKA ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . .- . 
, 

RAPORTTI n: 0 .. .... le. ~ ... .. . 
. _. 

. ~.Jc.ll()lJiIl!o, ... ssa .. ?:l. ... p:nä .. ~y'y"- ... .. k.uuta 19 .~~ .' . 
;-.J{" . 

As i a : ~T.:::o.:;i=s.:::e:.:.n_,;k=am=a=r:.i::.:n:;....v~aa=l:.:l:.:n.:....;t:.:u:.:l:.::o~, 
Q.J!. • t' /9. ,[, : ,Q 

_ ... .. -.-. 
;. 

<tfI& " • I . • ' 

_ ..... m •• _ .. m~ a halli tuslcyaYJIIYs ~ ..................... m 

.. . . _ .. _.---
Eilisen vaalin tulos on tätä kirjoitettaessa tullut 

Suomessakin tunnetuksi. 

Tulos on oikeastaan tullut kaikille yllätyksenä. Voit

tajapuolue, s08ialidemokraatit. eivät it8ekään voineet toivoa 

menestystä sellaista kuin 11 uutta edustajapaikkaa. Yksin 

puolue e! t08in vielä ole piässyt ehdo t toaaan enemmistöön. niin 

pieni kuin askel a1iben olisikin. ~ tehiYs käy 
Ja. a tovat 

taan, eUä losialldeaokraatit voivat Ijotenkuten ltseensä 8ulat-

taa n.s. lt11bomin puolueen. eli -aoaia11ati t'~ on heillä sitä vas-

toin ehdoton en..tatö, joskin vähäinen, nim. 118 paikkaa. S116-

nln ryhmän. Koakovan kommunistien, kanasa sosialideaokrati~ ei 

mi.aään tapaukseaaa halunne olla yhteitotminnasaa. Konella ta

holla oletetaan, että ko..unistlt kaiklaaa mahdollisisaa Ja mah

dottomiaaa tapauksissa pik ... lnkin tulisivat ääne.tämään halli-

tusta valtaan. o.ltuiluutena on muuten huomattava. että molem

aat -ko..uniltilet- rybmit nyt ovat melkein tasaväkiset, Xil

bom1o rybal kun on .enettinyt 2 paikkaa. moskovalaiset taaaen 

voittaneet s. ~ellisii on vaalin Jälkeen 5. Jälkt.mäisiä 5. 

-.at10n.1la JtirbuDdet- on, IYYltä. jota edellisessa ra-

.JAKELUOH.JE, 

_ ......... ~~!~~~~~ ....... ~.! ... ~!~1:~.~ ~.~~ .... ,. 

... : ... 

.Jak.luohj.mallaja: 

Ta"allln.n. 
Ta"alllnen ja lIalka! ........................ mlnl.t.rllIlI • • 
EI ulkomaudu.tukHn tledoltukalln. 
EI ulkomaudu.Iuk ..... mutta ulkoaalalnminlatarllln tledol

tultaiin • 
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2. 

portissa esitetään, menettänyt kaikki kolme paikkaansa, ja 

niiden äänet ovat siis menneet porvarilliseltä ryhmältä 

hukkaan. 

~ityistä tyydytystä tuottaa tietenkin sosialidemo

kraateille se tosiseikka, että heidän oma äänimääränsä on 

jonkun verran, s.o. runsaasti 4000 ääntä, suurempi kuin kaik

kien porvarillisten ryhmiin yhteenlaskettu äänimäärä. 

Paitsi -kansallisten- (sekä kansallissosialistien) 

äänten hukkaan meneminsn on tulokseen epäilemättä nytkin 

vaikuttanut sosialidemokraattien erinomainen organisatio ja 

toaiasiallinen iinestyspakko. Tämä ei kuitenkaan riitä tu

losta aeUttiaäin. Aelaan on vaikuttanut se tyytyväisyys, 

jOpa lhastus, auurine tOivoineen, minkä äskeisen sosialidemo

kraattlaen hallituksen -yhteishyTinpolitilkka. (-vältärdspoli

tik-) 011 laajoissa kanaanry~ •• ä herättänyt. 

Per Albin Hanason on jo rientänyt tämänpäiväises

aä Sooialdemokrateni.sa aelittämiän. ettei tIain vaalin par

laaentaariai.ta aeuraamuksiata voi olla epäilyksiä. Tämä mer

kitaee. etti hinen o .. ata aielestään on itseatään selvää, 

etti Braaatorpin -a.esterihalUtu.- nyt päättyy Ja HansIOn 

1~.. Jilleen aatuu aiaoihin. r-amä onkin täydessä sopusoin

nussa Ruotsissa noudatetun parlamentarieen käytännön kanssa. 

Voidaan siis olettaa. että nykyinen hallitus lähipäivinä 

pyytää eroaan. JOlloin Hansson saa uuden muodostamisen teh

täväkseen. TiBin tehtiviD hin var.aaakin suorittaa lyhyesaä 

aJa .. a, lIUtta luultavasti hän tällöin Jättää pob Jonkun tai 



• 

• 

Jotkut ä.keisistä työtoTereietaan, joka tapauksessa 

puolustusministerin. Jnnen Taal.~a pidettiin 

tä sosialidemokraatit Ja talonpoikaieliltto nyt 

teisesti ottaa hallitueYaetuun ~nettaTakaeen. Jos 

deaolcraattien menestye olisi ollut heikompi ja 

liiton asema TOimakkaampi - nythän talonpoikaisli1tto on 

menettänyt yhden sijan Tapaamielisten T~ittaessa kolme 

olislTat tällaisen aTion edellytykset ehkä olleet suuremmat 

kuin nyt, Jolloin sosialidemokraatit eiTät ehdottomasti 

Titee tällaista yhtyaää. Onhan heidän asemanaa muutenkin 

taTattoaasti luJittunut, eikä voida ajatella sellaista yh

tyaää, joka normalioloissa Toisi Hanssonin kaataa. Luonnol

lieesti hän Toisi yleiseltä tan.alliselta kannalta taTatto

_sti lUjittaa aseaaan.a. jos hän said mukaansa l!Iuuren 

porTarillisen puolueen, mutta sosialidemokraattisen puolueen 

Taeemmistoon nähden tämä Toisi T&ikuttaa haitallisesti. Li

säksi tulee. että tällaisessa yhtymässä talonpoikaisliitolle 

Jäisi niin Taat~ton asema. että ne tuskin suostuisiTat 

hallitukseen osallistumaan. Sen sijaan Toitaneen kylläkin 

pitää Ta~a, että Hanssonin hallitus kernaasti tulee py_ 

syaään hedelmälliseseä yhteistyössä talonpoikaieliiton kanasa, 

sitäkin .uur .... lla syyllä kun sosialideaokratia täällä Ti1me 

aikoina on J)yrkinyt jotenkin täydell1.een eroon , kOJIIIIIUDisti-

sista ryhmistä. 

• 1 n 1 • t • r 1 : .p. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, syyskuun 29 päivänä 1936. 

N:o 2608. d-l> .2..'1 JJ ; :b .. ~" 
~/O - 3." 

" 

~ 

: • ... . ... 
~ r 1) 

{.. 

Herra Kinisteri, 

AllekirJoittaneella on kunnia tämän ohella lä

hettää raporttinsa N:o 19 -Ruotsin uusi hallitus ja sen 

ohJelma-. 

Esitän Teille, Herra Kiniateri, suurimman kun-

nioitukseni vakuutuksen • 

Herra v.t. Ulkoaeiain.inl.teri O. I&ntere, 

Hele1nk1. 

"II: ... 
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TUKHOLMA ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. . ·Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... ~~ .! ...... . 
}o J.'I jcJ. 1 

':t':u.~() .~ ... ssa .. ~.~ ... p:nä 1In.'1I~ ... kuuta 19 .... 36. ~ . 

~IO - , ~ 
Asia: Ruohin uusi hallitu8 ... " . 
......... ....... Ja sen ohjelma! ............ ............. ... .. . 

Vaalien Jälkeen oli lähinnä olemassa se mahdol

lisuus. että sosialidemoraatit yksin muodostaisivat halli

tuksen. Rauhallieemmiesa ja Tähemmän kriitillieiesa oloissa 

olisikin miltei näin käynyt. mutta tilanne on nyt mall

massa sellainen. että hra Per Albln Hansson kokeneena ja 

taitavana politikkona käsitti. että tällainen yritys oliei 

voinut johtaa arvaamattoml1n yllätyksiin ja että laaja 

Ja vankka hallituspohja nyt oli hänelle tarpeen. Olihan 

sitäpaitsi talonpoikalsliltto vaaleissa toiminut yhteie-

ymmärryksessä muiden ·porvarillieten" puolueiden kanssa. 

minkä yuokai saattol olla sosialidemokraattien kannalta 

pelättävissä. että talonpoikaisliitto vleraantuisi tästä 

puolue.eta. jonka kanssa ee itse hallitukaen ulkopuolella 

ollen niln kaUVaD 011 ollut hedelmällisessä yhteistyöasä. 

Hallituksen muodostaJana hra Hansson siis 011 

alttl~l noudattamaan kuninkaan neuvoa. että laajempaa Par

laaentaarista pohJaa 011 tavoteltava. kuin mitä Brams-

torp viLae keviänä 011 epäilaaättä oaaksi vahingok-

seen. 10 vaalitaistelu.sa 011 .uuten käynyt ilmi. että 

.JAKELUOH.JE • .J.a.eluohjem.llej.: 

.................... ~~!~~~~~ ... J.~ ... ~ib'~.7..:t1S.1l1e 

• 1 .... 

T.v.lllnen. 
T .... lllnen j. 11 ..... 1 .................... .... mlnl.terllllle. 
EI ulkom .. edu.lukaan tledoitukalin. 
EI ulkom .. edu.tuk ..... muU. ulko .. I.lnminl.terllln tledol

tuk.lln • 
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2. 

nämä 1110 1 eJIIIIla. t 

viä suhtelta, 

va1lceake1. 

puolueet halusivat keskenään ylläpitää hy

Jotta yhteistyö ei vastaisuudessa kävisi 

Kaikesta huolimatta 1II0nl on lhmetellyt sitä, 

että kokoomushallituksen muodostaminen kävi mahdolliseksi. 

Kitä ensinnäkin henkilökysymykaiin tulee, nämä eivät näy

tä tuottaneen kovin suuria vaikeuksia. Alkuaan luvatun 

kollllimiehisen ryhmän sijasta talonpoikaiellitto saikin nel 

jä, mutta ulkoasiainministerin paikasta sen täytyi luo-

siinä muodossa, että 

äskeisen puolustus-

pua. Arvokasta vastiketta annettiin 

sellainen puolustukeen tukipylväs ja 

retormin vo imakas asianaj aj a kuln hra Janne Nilsson 

saattoi jäädä totmeensa. Tämä seikka on 

sesti ollut omansa mieliä rauhoittamaan 

aivan erityi

ja tyydytystä 

herättämään. Kon1 on karsain silmin katsellut herroja 

EnSbergiä, ~lleriä ja Wigtorssia, varsinkin viimemainit

tua, raskaiden veroJen Ja valtiomonopolien kannattajaa • 

MUtta nämä herrat kuuluvat kaikki nykyään siksi kiinte-

äst1 

lhne 

hra Hanasonin kantajoukkoon, että kukaan heistä 

ollut uhrattavlasa. Kun Bramstorp tietysti oli 

ei 

saatava mukaan Ja kun hänelle luonnostaan lankesi 111&&

talouaministerin salkku, hra Sköld nyt oli siirrettävä 

kauppaminiateriksi. Kuvaavana vo idaan vielä pitää ei tä. 

että L.O:n (Landsorganiaationen) puheenjohtaja, hra Forslund 

kulkulaito81111nisterinä tuli aukaan tähän hallitukseen. 



• 

• 

3. 

Viimemainitussa henkilö~symyksessä moni lienee 

taipuvainen havaitsemaan ikäänkuin oireita siihen, että 

L.O:n vaikutus, talonpoikaisliiton osallisuudesta huolimat

ta, tulee voimakkaana Jatkumaan, vieläpä kasvamaan, sikä

li että maatalou.tuottajaln on pakko yhä yleisemmin am

matillisesti Järjestyä samalla tavoin kuin teollisuustyö

väki. TUleeko tämän suuntainen kehitys samalla olemaan 

takeena näiden mOlempien, sittenkin nlin monessa suhtees

sa vastakkaisten intres.iryhmien yhteistoiminnasta, on 

sitten eri ~symys. 

Suurin piirtein katsoen on tätä kombinatiota 

nii.sä OlOSUhteissa, Jotka vaalien tulos oli luonut, tyy

dytyksellä tervehditty. Hra Hansson itse on epäilemättä 

henkilökohtaisesti entistäkin enemmän asemaansa lujittanut. 

Pyrkimällä Xilbomin ·sosialisteista" ja Sil~nin kommunis

teista riippumattomaksi hän on taittanut kärjen sellai

silta väitteiltä. että hänen ainakin osittain olisi pak

ko hallita näiden ryhmien kannatuksen varassa. Sosialide

mokraattinen lehdistö ilmaisee tyydytystä. Talonpoikaislii

ton lehdissä mielihyvä ei nähtävästi ole täysin yhtä 

suuri; olihan puolueessa niitäkin, jotka vastustivat 

toimintaa sosialidemokraattien kanssa. Xirpeimmät arvoste

lut oYat yleenaä tulleet vapaamielisen kansanpuolueen 

hOlta, joka epäilemättä mlelellään olisl näytellyt huomat-

tavaa Osaa J08sain .äÄrin 

seSSa. Suuren vaalitappion 

toisenlaisessa kOkoomushallituk

kärsineen oikeiston lehdistöstä 
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huokuu eräänlainen resignatio; kaikesta päättäen pide

tään onnellisena sitä, ettei hallitusvastuu joutunut so

sialidamokraateille yksin. Tässä yhteydessä voi olla syy

tä mainita, että katkeroitunut Nationella Ungdomsförbundet. 

joka alkuaan muodostui oikeiston puitteissa. nyt 

tahtovan siitä täydellisesti vieraantua; kirjoittaapa Na

tionell Tidning viime numerossaan, että tämä ryhmä on 

oikeietosta ,inakln yhtä kaukana kuin marxilaisista • 

Kitä uuden hallituksen ohjelmaan tulee. sen 

hillitty sävy ja taitava sanonta herättää huomiota. Haih

dutetaan kaikki mahdollinen pelko siitä. että puolustus

reformin toteuttamiselle tahdottaisiin asettaa esteitä. 

Vasemmalle päin luvataan toimenpiteitä asunto-olojen pa

rantamiseksi sekä viime keväisissä keskusteluissa tunne

tuksi tulleen kanaaneläkeaaian saa+ ~ami8eksi tyydyttävään 

ratkaisuun ottamalla huomioon kalliimmilla paikkakunnilla 

~önnettävät lisäykset. Toisaalta ei nyt puhuta valtion 

monopoleiata mitään. Vakuutetaanpa. ettei tahdota estää 

yksityistä yritteliäisyyttä kehittämästä yhteiskuntaa hyö

dyttäviä vaikutuksiaan. toain samassa yhteydessä lisäämäl

lä, ettei ykaityisetujen TUoksi ole luovuttava toimenpi

teiatä, jotka ilmeisesti koituvat kansan enemmistölle hyö. 

dykai. teolliauuden Ja yleenaä elinkeinoelämän edistämisen 

tarpeelli8uutta tehoatetaan. 

Hallituksen Johtava ainea, SOSialidemokraattinen, 

on tietysti täaaä ohjelmassa saanut luvan ottaa huomioor. 
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talonpoikaisliiton erikoi.Yaattmukset suuremmassa määrin 

kuin mitä sen olisl tarvinnut, j08 ge Ya1n olisi 

hallituksen ulkopuolella oleyan talonpoikaislilton kanna-

tuksen Yarassa. KUmmassakin tapaukses8a sen suhtautumlnen 

Yi1memainitun puolueen er1koisharraetuksiln sittenkin olisl 

ollut pääasiallisesti sama. Hallituksen, johon talonpoi

kaisliitto myötäYaikuttaa tai jolle se antaa tehokasta 

kannatusta, täytyy olla valmis suosimaan maataloustuottei

den hintatasoa korottayaa politiikkaa. Näiden hintojen 

nousu yaikuttaa tietenkin määrätynlaisiin palkkavaatimuk

siin tehdastyöläisten piirissä. Kaikki tämä asettaa lop

puJen lopuksi uusia rahallisia yaatimukeia yaltiolle,Jon

ta lähinnä piäomalta ja suurteollisuudelta täytyy 

keinoja niiden tyydyttämiseksi. Siitä, millä toimenpi

teillä tämä tarve on tyydytettävä, siitä puhutaan täs

sä toivorikkaassa o~elmas8a luonnollisesti yerrattoman 

paljon YäheDlDin kuin 811 tä, mitä etuja ja helpotuksia 

-kansankodin- (Per Albin Hanssonin lemp1sana:-det syenska tolk 

hemmet-) suurelle enemmistölle on hankittaYa • 

. iDi .... i:? W, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, joulukuun 23 päivänä 1936 . 

H:o 3773. 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohessa 

lähettää raporttinsa "Pohjoismaiden puolustuskysymys". 

Esitän Teille, Herra 

nioitukseni vakuutuksen . 

Herra Ulkoasiainministeri R. H 0 1 s t i, 

Helsinki. 

UI II: A .. 
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TUKHOL M A . _SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

20. RAPORTTI n : 0 .. ........ ... ... ... . 

Tukholma 23 . joulu 36 • ............................. ssa ... ... ... . p. nä .......... ... ...... kuuta 19 .. ...... . . 

Asia: 
kysymys . 

•• • • _ ••• • • •••• _ _ ••• ••• • •••• • •• _ ••• ••••• •• •• ••••• •• • • • •••• • •• • • •• • •• • •• • ••.•• h ••••••• •• • •• ••• • •• • •• -

......................... ..... .......... .....•......... ........ ..... ... .. .............. ............. 

Oltuani täällä vasta vähän aikaa, joka on mennyt 

suurimmaksi osaksi muodollisuuksien täyttämiseen, en ole vielä 

ehtinyt saada varmempaa käsitystä täkäläisistä mielialoista 

sen lisäksi, mitä täältä aikaisemmin on tiedoitettu ja mitä 

omasta puolestani olen lukuisilla aikaisemmilla käynneilläni 

saanut selville. 

Mieliala Suomea kohtaan on täällä nykyään suosiolli· 

nen ja harrastus maamme olojen tuntemiseen näyttää olevan 

kasvamassa. Tänne tuloni jälkeen antamissani haastatteluissa 

koetin kääntää huomiota tärkeyteen ymmärtää ja tuntea Suomen 

suomenkielisen suuren enemmistön oloja. Miten tätä asiaa, jOti 

edeltäjäni aikana ei ole unohdettu, voitaisiin tulevaisuudessa 

edelleen ajaa, on kysymys, johon liittyy monia vaikeuksia. 

Timän asian yhteydessä esiintyy erikoisesti kysymys 

sanomalehdistön 

vahvist~a ja 

harrastuksen Ja mielenkiinnon Suomen asioihin 
~ 

lisäämistä. T'ähän as1..,.n pyydän saada tuon-

nempana palata. 

Ilahduttavaa on, että Ruotsin puolustuskysymystä tääl

lä, ~ös muissa kuin oikeistopiireissä, yhä enemmän aletaan 

JAKELUOHJE. 
Tavallinen. 

......... ............................ ...... ...... ............................................... 

• • ~ . .... . ..... . .. . . . ........ .. .. .... ... . .. . .. .... . . . ... . .... . ....... . ...... .... u . . ..... . .. .. .. .. 

.......... .............. .. .. ............ ........ .......... .... ... .. ...... ....... ...... .. 
vai . ... 

J .... luohj.m.lI.j.: 

T.".lIlnen • 
T ... lllnen j. 11 ..... 1 ........................ mlnl.terlllll •• 
EI ulkomaaedu.tuka.n tiedoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoa.I.lnmlnl.t ... 11In tledol

tuIt.lln • 
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ainakin eräissä suhteissa yhteisenä 

Miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

2. 

pohjoisma isena 

tästä voidaan 

katsella 

asiana. 

tehdä, on vaikea sanoa. Huomiota ansaitseva on meidänkin 

dissä kerrottu pääministeri Hanssonin lausunto englantilaises

sa The Times-lehdessä 19 päi~nä tätä kuuta. Siinä hän lau-

sui täkäläisten lehtien käännöksen mukaan - m.m.: "Varje 

skandinavisk stats integritet och välgång är och mäste vara 

allas samfällda intresse". Satuin samana päivänä olemaan lou

naalla ulkoasiainministeri Sandlerin luona, ja kun haastatte

lussa tässä kohden käytettiin sanaa "skandinavisk", kysyin, 

tarkoittiko se myös Suomea. Sandler vastasi heti Suomen myös 

kuuluvan haastattelussa tarkoitettuihin valtioihin. Sandler, 

Joka tietenkin on ollut mukana haastattelua muovaamassa, sa

noi, ettei hän omasta pUOlestaan ollut tullut 

muunlaisen tulkinnan mahdollisuutta. 

Pääministeri Hanssonin haastattelun johdosta ovat 

lehdet vilkkaasti käsitelleet tähän kuuluvia kysymyksiä, eri

koisesti kysymystä pOhjoismaisesta puolustusliitosta. Oikeisto

lehdet Svenska Dagbladet ja Nya Dagligt Allehanda kannatta

vat varsinaista puolustusliittoa. Sitä vastoin liberaaliset 

lehdet Dagens Nyheter, Stockholms Tidningen ja Upsala Nya 

T1dning asettuvat, samoinku1n Socialdemokraten, kaikkea puolus

tus11ittoa vastaan. Dagens Nyheter kirjoittaa: "Det behöver 

1nte utesluta praktiska ineatser av värde" , ja viittaa erää-

ssen joku kuukausi sitten 

J01tukseen, jossa m.m. oli 

Svensk Tidskri!tissä olleeseen kir

huomautettu, että "de ledande mi-
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itära myndigheterna borde 

problem där ett gemensamt 

fordran" , mutta "utan att 

åt någon sta t som låter 

beredas 

nordiskt 

förbinda 

locka sig 

tillfälle att 

handlande k&n 

3. 

dryfta vissa 

bli aktuell 

Sverige till undsättning 

1n i en stormaktskon-

flikt". - "Emellertid kan man nog på enskilda punkter komma 

längre än till samråd och planering". Tässä kohden viitataan 

Suomen yhteistoimintaan Boforsin kanssa tykkien valmistamisessa. 

Tämänpäiväinen Stockholms-Tidningen lausuu kirjoituksessa, jon-

ka nimi on ·Vi Vilja vara 

litik och vårt avvisande av 

obundna". Watt vår neutralitetspo

alla allianstankar icke behövde 

utesluta vissa förberedelser i fredstid för gemensamt nordiskt 

uppträdande, om ett sådant skulle bli nödvändigt. - - - Men 

dessa böra endast betraktas som alternativ för 

och tår under inga rörhållanden ges en sådan 

vissa lägen 

karaktär, att 

de töra över i bindande militärallianser. Lika klart 

det är, att Nordens gemens&mma törsvarsproblem påkallar upp

märksamheten och att samfällda otter kunna komma att krävas, 

• lika klart torde det vara, att icke varje tänkbar konflikt

aituation, som berör någon nordisk stat, också hotar de övriga 

nordiska ländernaa egna, vitala intressen. De senare måste bli 

utalagagivande tör varje ansvarig statsledning". 

Opa~la Nya Tidning lauauu, että ·aåaom förhållandena 

nu äro, aynas de vägar, Nordens regeringar beträtt i sitt sam

arbete, vara de bäata och rikt1gaste. Anhängarna av ytterLL~~r~l_ 

aamgående akulle tjäna a1n sak bäst genom att etter törmåga 

bidraga till att utJämna de inre friktioner, som hindra yt-



• 

• 
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terligare tördjupat samtörstånd. Om en nordisk militärallians, 

ett nordiskt fredsblook, ty om några agre8siva förbundsavsik

ter kao det aldrig bli tal, sedan skall förverkligas, bör 

det bli aom ett resultat av de nordieka f'olkens fria över-

vägande. Även utvecklingen inte • därhän, behöver om gar man 

därför ioke tvivla på Nordens enhet. De nordiska ländernas 

ödesgemenskap varken Tilja eller kunna vi komma ifrån, men 

vi böra sträTa efter att bygga den på en aäkert murad 

faat grund ooh ioke på tarliga illuaioner" • 

Sooialdemokraten, joka 

naoleTaa aaiaa, lausuu: "Det är 

vähimmin on 

icfe alla 

kädtellyt puhee-

givet att en 

tärallians mellan de akandinaviaka staterna är en nödvändig 

konaekvens av dessa folks politiska och kulturella samhörig

het. Såaom medlem aT tolkföbundet bör Sverige framtör allt 

medverka till att detta törbunds auktoritet återställea ooh 

atärkea, och det är en mindre lycklig väg att gå, att inom 

förbundeta ram åstadkomma partiella militära grupperingar". 

Käsitya pohjoismaiden merkitykseatä toisilleen myös 

maanpuolustuksen alalla näyttää aiten oleTan Tahvistumassa. 

Mutta aJatus Tarsinaisesta puolustusliitosta ei, ainakaan toia

taisekei, voi eaada kannatusta, muissa kuin oike1stopiire1ssä. 

Sitä Taetoin sellaisella, määrätyillä aloilla tapahtuTalla, yh

teietoiminnalla, jota viime aikoina on noudatettu, näyttää 

TaD yhä parantuTia edellytyksiä. Voidaanko tuleTaisuudessa 

pääetä pitemmälle, aitä ei vielä TOi sanoa. 



5. 

lleidän kannaltamme on edullista ja ilahduttavaa, 

että tämä keskustelu pohjoismaiden puolustuksesta on virinnyt 

Buotsissa ilman että minkäänlainen alote asiassa olisi läf 

tenyt meidän puoleltamme. lleidän onkin nähdäkseni tässä 

sa osotettava suurta pidättyväisyyttä. 

)( i n i s t e r 1 


