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Ministeri Tapio Voionmaa soitti letki sitten pyytaen erinäi

siä tasmallistyksia siitä, miten kansainvälinen ap~ Suo~elle on 

järjestetty lähinnä silmallapitaen työnjakoa Geneve'in ja Pariisin 

valillä. Vahvistaakseni näin raportin muodossa sen mitä hanelle 

ilmoitin kaikkien aikaisempien raporttieni, kirjeitteni sekä lähe

tystön lahettämian sähkeiden täydeDnykseksi pyydän täten kunnioittaen 

ilmoittaa seuraavaa: 

Raporttini n:o 77 viime joul~. 14 p:ltä, eli samalta päivältä, 

jolloin Kansainliitto teki päatöksensä ~teriaalisen ja h~itääri

sen avun annosta Suomelle, sisälsi ensimmäisen luonnoksen sii tä 

miten Kansainliitossa tämä apu oli suunniteltu järjestettäväksi. Viik

koa myöh~in lähetin uuden raportin, n:o 79 tiedoittaakseDi mill~ 

tavalla M.Avenol oli sen viikon kuluessa kehittänyt suunnitelmaansa • 
• Tällöin M.Avenol jo odotti, että hän olisi saaDUt Suomen hallituk-

selta kaikki tarpeelliset tiedot tästä n.s. ma te riaalis en ja humanitäa

risen avun tarpeesta. Tässä on e~ tarpeetonta mennä kaikkiin yksityis

kohtiin miten minun täytyi loppujen lop~si kääntyä Herra pääministeri 

Rydin puoleen, jotta Ulkoasiainministeriö antaisi edes ~elimitse 

nämä numerotiedot kaytettäväksaai. Joka tapaukSISsa )(.Avenol oli 

pidättänyt erinäisiä tarkeitä virkamiehiäan joulllpyhå.t odott ...... 

oIAULUOH.IE: ............ ~: 

T ........ 
T_ Ja ....... ............ ......... ...w.terI6II •• 
....... , rrr ..... _ tIedoItI ...... 
...... wo ...... _ -'ta .................... lIln liodoi-........ 

.... a .. 



k.o. numerotietoja. Saatuani siis v.k. 25 p:nä k.o. tiedot lähetin ne 

viipymät tä M.Avenolille. 

Seuraavana päivanä hän antoi minun ymmärtåä, 

sa mukaan oli taktillisesti oikeinta aluksi ilmoittaa Kansainliiton ja

senvaltioille vain kohtuullisen suuret numerot, koska niitä myö

hemmin aina kuitenkin voitaisiin tarpeen mukaan koroittaa. 

Tiedoitin t~n vastauksen Ulkoasiainministeriölle ja sain vasta

ukseksi, ettb. laskelmat oli t ehty silmhll.;;'pitaen pitltäaikaista tarvet-

.. ta. Koska kuitenkin oli välttamatöntä saada myöskin kirjallisessa muo

dossa vahvistus Daille laskelmille, lahetin t.k. 2 p:nä Ministeriölle 

sähkeellisen RJDllän, etiL Kansainliiton sihteerist~ytettäväksi 

saisin asettaa tarkistetut numerotiedot tavaraluetteloista. 

• 

Tämän johdosta ministeri Tapio Voionmaa, kute~lempänä mainitsin, 

soitti minulle tänään toistaen samalla, että Ministeriö oli jo ennen 

joulua lähettänyt eversti Paasoselle Pariisiin k.o. laskelmat pyynnöllä, 

että hän t oimittaisi ne minulle Gen6ve'in-*ähetystön jätettä~si 

M.Aveolille. 

Gen~ve'in-lähetystö oli useita eri kertoja turhaan kaantynyt 

Ulkoasia inminis ter iön kehoituksesta Pariisin-lähetystön puole 8Il näiden 

tietojen saaLislksi. Soitin sen vuoksi hetki sitten vielä kerran 

Pariisin-lähetystöon ja tällöin eversti Paasonen ilmoitti juuri saaneen

sa kuriiripostilla täftä asiasta Ulkoasiainministeriön kirjelmän 

v.k. 21 p:ltä. 
-

Kuriiriyhteys Helsingin ja Pariisin välillä oli siia saanut erit-

täin sluu'en ajanhIlkan aikaan. lariisin-lå.hetystö on luannut nyt ensi 

tilassa toiai ttaa lIiIIä tiedot Gen", 'in-lähetystöU., jotta "oisin antaa 

K.Ä"enolil1l ,ah,iS~'A '.k. 25 p:Dä hänelle läh,ttämiini Ulkoasia 

niahriöll la.ulaiiA. 
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Mlnittu puhelinkedu.steluni Pariisin-lahetystön kanssa joh ti 

ensinnäkin siihen tulokseen, että. minis teri Holman ollessa pois

sa l ahetystöneuvo s Ivalo totesi Pari i sin-l~e tystön olevan kanssa

ni aivan täydellisesti yhtä mieltä työnjaon suhteen Gen~ve'in 

ja Fariisin-lähe tystöjen välillä. Sen jälkeen minul a oli ti

l aisuus keskust el l a evers ti Faasosen kanssa asiasta ja hänkin 

ilmoitti kaiken aikaa toimineensa samojen 

sesti. Voin siis seuraavassa esittää täydellisen ohjelman kansain

välisestä avunannosta Suomelle vielä Pariisin-lähetystön vahvistama

na sillä tavalla kuin sen jo ennen keskusteluani Pariisin-lahetystön 

kanssa esitin suullisesti ministeri Voionma~lle. 

Ohjelma on siis seuraava: 

A. Täysin sotilaallista luonnetta oleva apu. 
1(' 

Koska Kansainli i ton päat tämä " .. ~eriaalinen apu voi daan tul';' 

kita kä sit tävän myös puhtaasti sotilaallista luonneta olevan avun, 

jää jokaisen Kansainlii ton jäsenvaltion itsensä asiaksi neuvotella 

sellaisesta avusta suoramt diplomaa ttista tie tä Suomen ha lli tuksen 

kanssa • 

Ranska ja Englanti ovat tiettäv~sti tahtoneet tulkita annet

tavan apunsa mahdollisimman laajasti juuri yllämainitussa henges

sä ja sen vuoksi Suomen hallittlksen on sotilaallisesta avusta 

neuvoteltava välittömästi Fariisin ja Lontoon kanssa. 

~: Kansainliitto on saanut :iuomen hallitukselta tavara

luettelot, jotka käsi ttävät myöskin sotilastarpeita, univonnuja, 

talttoja, kenttäkeittiöitä, piikkilankaa j .n.e. Kansa inli i ton sih

teeristö on toimittanut Kansainli iton jäsenvaltioille -, •• iiw, 

nämä lue ttelot • 

o. Blintatpeita I".S. koskevat Suomen hallituksen lue ttelot 

Iansainliiton sihteeristö on samalla tavalla toimitt."ut Kansain

liiton jäsenvaI tioiden tie toon. 
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hteenvetona siis kaike sta edellisestä tahdon todeta, 

että r~sainliit on huolehdittavaan avunantoon kuuluvat ka ikki 

ne tavarat, jotka Ulkoasiainministeriö puhelimitse toimitti mi

nulle v. k. 25 p:nä. , jota vastoin suoranaiset aseet, alllllukset, 

lentokoneet y.m. ~ . j ~' vät hoi dettaviksi uoman hallituksen ja tois

ten hallitus t en v"listen neu vott eluJen kautta. 

Kansainliitto hoitaa yllämainitut asiat sihteeristönsä kautta 

Gen~ve'issa ja sen vuoksi myös Suomen viranomaisten tulee lähettää 

kaikki näitä asioita koskevat kysel ynsä ja t iedoi tuksensa Suomen 

l ähety stölls Genhe 'iin. 

Edelleen pyydän ki innittäa huomiota siihen tos iasiaan, että 

Ulkoasiainmini steriön kautta on tullut Geneve'in-lå.hetyst ölle 

erinaisiä kysely ja suoranaisten sotatarpeiden ostomahdoll isuuksis

ta Sveitsissa. Naita kyselyjä ov~ toimittaneet joko Puolustus

ministeriö, tai p~konsuli Allan Hjelt. Lisaksi vii ttaan siihen 

tosiasiaan, ettå eilen ja tanaan olen l~ettänyt Ulkoasiainminis

teriöl~ toimitettavaksi Puolustusministeriölle erittäin suuria 

italialaisia tarjouksia myydä Suomelle aseita, lentokoneita jne. 

Gen~ve'in-lähetystölle olisi siis mitä tarkeintä saada 

tietää. saako Suomi Ranskast a, Englannist a y.m. täysin riittävät 

määrät sellaisia sotatarpeita, jotka kuuluvat yllämainittuun 

kohtaan Å, vai onko Geneve'in-låhe tystön jatkettava neuvotteluj 

sveitsiläishn sotatarvetehtaiden ja italialaisten myyj ien kanssa. 

Vielä on Genlve'in-lähetystön hoidettavana ollut Kansaintäli

sen Punaisen Ristin tarjous toimittaa apua Suomene. Suomen PUnainen 

Risti ei näy olleen sellillä asian todellisesta luonteesta, koska 

viime päivien sähkösanomavaihto on osoittanut valitettavan suurta 

epämääräisyyttä. Vasta sen jälkeen min v.k. 31 päiväoä olin pyy

tänyt Ulkoasiai.Dllinisteriötä alistaaaan tämän avunannon tarjORb,n 

pääjohtaja Oajander in kelli tealle, saapli viime ya ~uOllllD. PU

nai.en RiatiD ilaoitu., että .e, m~ltuaaD asiantuntijoita 
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oli päättänyt ottaa vastaan tämän kansainvälisen · avunannon 

tarjouksen. 
Vielä pyydän tiedoittaa, että lukuisat eri kansainvä-

liset järjestöt, joiden päämaja on Genhe'issä., ovat, kuten 

olen sähköittänyt Ulkoasiainministeriölle, tarjonneet apuansa 

Suomelle. Sikäli kuin suinkin ehdin, koetan järjestää heidän 

avunantonsa. 
Tämän kansainvalisen avustuksen rinnalla olen tehnyt 

voitavani, jotta avustustoiminta myöskin Sveitsissä päasisi 

kehitt,maun mahdollisimman tehokkaisiin tuloksiin. Pyydän huo

mauttaa, että viime vuoden lopulla oli Sveitsissä käynnissä 

yleinen rahankeräys joålulahjoiksi Sveitsin armeijalle. Siitä 

huolimatta on muutamassa viikossa Sveitsissä. koottu Suomen 

hyväksi yli puoli mDjoonsa Svfr., eli noin 6 miljoonsa 

liDlt. 
KUn keräys Sveitsin armeijan hyväksi nyt on päättynyt, 

olen t.k. 8 päiväksi kutsunut Genhe'iin kaikki Suomen kon

sulit, jotia nyt voitaisiin täysin tehokkaalla 

toimeen rahankeräys Suoman hyväksi. 
Tahdon lopettaa tämän raportin kehoituksellk, että mikäli 

Suomessa vallitsee epätietoisuutta kansainvälisen avustuksen 

järjestämisen BUhteen, viipymättä käännyttäisiin Geneve'in

lähetystön puoleen tarpeellisill& kyselyillä • 

• i n i s t eri. 
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Käytän tahallani sanontaa "n.s. valkoiset venäläiset" siitä 
• y!tsir.kertaisesta syystA, että mielestäni tähän ryhmään on luet

tava kaikki ne venäläiset pakolaiset, jotka ovat järjestelmäl
lisesti taistelleet bolshevismia vastaan. Omassa keskuudessaan 
he jakautuvat yhä edelleen hyvinkUl Iloneen ryhaään, joista 
jokainen· katsoo olevansa erikoisen oikeutettu puhu.aan Venäjän 
kansan nillissä. Näistä r,runstä ne, jotka mielipiteiltään kuu· 
luvat oikeistoon, tahtovat kernaasti kutsWl vapaamielisiä ja 
varsinkin vielä radikaalisillPia rybaii "punaisiksi", mutta sel
l ainen Jllääri t tely ei miele stlni ole oikeutet tue Suomen kan
nalta on pUasa, ettA kOJIIINPisai saadaan kukis~tukal VeDi
jllle. riippumatta siita. ai tä nämä eri veDlliiset ryUlt 
ollassa keskuudessaan tavoittelevat. 

• Sen vuoksi minusta on asiallisesti oikeinta puhua näistA 
kaikis+a antikommunistisista aineksista yhteiselli nimityksellI, 

n.s. "valkoiset venäläiset". 
Palatessani kBsAkuulla 1919 Pariisin rauhankonferenssista 

Helsinkiia, jouduin aiti 8uuriapiin vaikeuksiia sen kautta, 
ettA venäläiset pakolaiset Suo.essa olivat muodostanee' ailtei 
lukeuttoaia ryhail, jotka kaikki taistelivat toiDen toisiaa 
vastaan. Itsi.&n leskuspoliisin ant... luettelo silllsi 57 
eri tlllaista järjestGl, jotka kaikki tahtoivat puhua Venl
j!n kansan niaesal. Pariisiata saapa! kesilli 1919 fenäjill 
entinen suurlihettilis lienisal. K. Sobebeko, !!8.tkassaall Pietari 
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yliopiston entinen rehtori, professori Gri... pyytäen minua 
y.ohteleaaan herra Griamia venäläisten pakolaistea piäedustaja
na Suomessa. Vastasin, että koska professori Gri.a ve.l takun
nanneuvoston jäsenenä oli useita kertoja voimakkaasti puhunut 
Suomen puolesta Stolypinin hallitusta vastaan, olin erittIin 
onnellinen, ettl nyt Suolli vuorost&.an saattoi puki ta hAnen 
suuren ystävyytenal Suomea kohtaan, ja siinä mielessi lu
pasin hänelle kaikkea mahdollista tukea. Mutta tuskin oli 
Suomen lehtiin tullut uutinen sii tl, että venäläisten pako
laisten tulisi kiäntyä ~~ikkine toi~muksineen professori 
Grimmin puoleen, kun Viipurista saapui Leuchteabergia ruhti
nas mukanaan eräitä muita taantumuksellisia venäläisil 
ilmoi ttuaan vastalauseensa, koska he eivät missään tapa
uksessa tahtoneet olla teke.dsissi niin "punaisen" henkilö. 
kanssa kuin oli oktobrist1 professori Griaa. Loppujen lo
puksi silloisen hallituksen ei auttanut muu kuin asettua 
kaikkien venäläisten pakolaisjärjestö ~en yläpuolelle täy1ellä 
määrälmisvallalla ottamatta. huomiooll Däiden keskenään rii te
levien ryhmien erikoisi a pyrkillyksii. 

~yt oleIlIlle uudelleen joutuneet siihen aseJl8an t että 
eri maissa oleskelevat n.s. "valkoiset venäläiset" kiinnitti
vät tavatonta huomiota Suo.1n sotaan Venäjää vastaaa. Heidän 
keskuudessaan on syntynyt jälleen täydellinen kilpa.ilu siitä, 
kuka ensimmäisenä ehtii tarjoaaaan Suomelle apuansa neuvosto
järjestelaää vastaan. 

Viime joulukuun 23 päivänä asetuin yhteyteen GenAve'issi 
toimivan Intente Internationale Anticouuniste-nimisen jär ja 

kanssa saadakseni selville millä tavalla tlai järjestö aikoi 
suhtautua Suomen sotaan Venäjää vastaan. Koska järjestön 
presidentti, sveitsiläinen 1. ThEiJlore Auberl sillä hetkellä 
oleskeli Roaaassa sieltl käsin järjestt.äSSI antikommunistista 
radiotoWntaa venäjäDkielellA" tuli puheilleni tämin järjes
tön varapresidentti tri Lodygensky. Keskustelumme pAltyttJl 
lähetin Ministeriölle sala aähkeen n:o 183 ehdotuksineen, 
että Suolleen saisi saapua pari-kolae täysin luotettana 
entistä venllAistl pakolaista tutustuUaeen sotannkeihiD. 
jotta järj estc5 l8D kautta.. saisi ahdollisiulIl tehokasta 
aineistoa rac1iopropapadaaDsa varta sekl IIJC58 .Ui aineistoa 
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varten, jota jä~jestö jakaa kaikkiin tärkeimpiin sanomaleh
tiin maailmassa. l4inisteriö vastasi sähkeellLl n:o 104 s.k. 
27 päivänä ilmoittaen, että nämä mainitun järjestön edus
tajat ovat terve tulleet. 

Sen jälkeen olen jatkanut neuvotteluja sekA presidentti 
Aubertin että tri Lodygenskyn kanssa ja on, kuten olen 
eri kirjelmällä Ministeriölle ilmoittanut, tri Lodygensky 
poikansa ja tällBn vaimon kanssa juuri lähteJl!saA Suomeen. 

Vielä olen eri kirjelaälll tänään toimittanut Kiniste
r_iölle asiakirjan, jonka olen saanut Pariisista kenraali 
N • Golovinil ta. Siinä kirj elmässä olen tarkeallia seli ttänyt • 
kuinka tunnEn kenraali Golovinin vuodesta 1930 saakka, 
jolloin tutustuimme toisit.me Stanfordin yliopistossa. Tah
don tässä vain lyhyesti mainita, että kenraali Golovin 
v.1914 oli venäläisen rakuunarykmentin komentaja lappeen
rannassa ja Olll hän viimeisten kymmenen vuoden aikana. ali
tuisesti ylläpitänyt läheistä suhdetta minuun tuoden samalla 
aina ilmi mitä läapimimuän myötätuntonsa Suomea kohtaan. 
1limn lIäärin hänen ohjelansa, jonka oler. tiedoi ttanut 
Ulkoasiainainisteriölle, vastaa Suomen Hallituksen tarkoitus
perii, jätän luonnollisesti Hallituksen itsensl ratkaista-
vaksi. 

Eri kirjelmäll! olen tänään lähettänyt Ulkoasiainminis 
riölle pyynnön, että 1liniste riö toilli ttaisi sotamarsalkka 
Uarlerheiaille professori Pierre StruYen sydämelliset onni 
lut SUOEn araei jan loi stavis ta saavutuksi sta. Professori 
Struve oli aikoinaan senaattori Leo Keohelinin läheinen 
ystä~ ja teki kaikkensa Suomen silloisissa vaikeuksissa 
.eidAn auttamisekseJIIM. 

Koska tri Lodygensk)' lukeutuu veDAläiseen oikeistooa, 
olen katsollUt välttällä ttöJl!ksi, että valllis tetaan tila isuua 
lähettää edustajansa Suo.een ayöskin sellaisille vapaaaieli
sille venäläisille järjestöille, joiden johtajat sorto,~osiD& 
taisteli~t Suoasn oikeuksien puolesta. Olen tällöin lähiJlDl 
ajatellåt professori Iiljukof'fia ja herra KerensQI, joiden 
toiainta SUOll8n hyvltsi VanäjlD d_ssa ja sitteaai. Velll
jln väliaikaisessa hallitmksessa oli ainutlaatuinen. 

'l'issi tarkoi 1.uses.. olen ollut D8lrfotteluisa Genhe' in 
yliopiston professoria, herra S.IaroeTskin kanssa, joka 



lukeutuu herra Miljukoffin ryhmään. Professori Karce'YSlti 
harjoitti aikoinaan professori Kanni ston kanssa kolme vuotta 
kielitieteellisiA tutkimuksia Siperiassa ja on m_yöskin Plo-
J .J .Mikkolan läheinen ystävä. Häntl on myös mitä läapimiuin 
suosittanut professori S.N.Procopovicz, joka v.1917 t ietääkseni 
oli Venäjän väliaikaisen hallituksen jäsen ja joka nykyisin 
toimittaa Carnegie-instituutin varoilla kriitillistA talouspo
liittista tutkielmaa Neuvosto-Venäjän kansantaloudesta. 

Sitäpaitsi olen saanut Fariisista käsi. ehdot~~sen, että 
J. Zemsinov matkustaisi Suomeen ja olen a siasta neuvotellut 
Pariisin-lähetystön kanssa. Herra Zeasinovia suosittelee ari-

tt koisesti Pietarin yliopiston entinen professori Rudnjeff, 
joka samaten oli aikoinaan mi ti läheieiDä sai 
perustuslaillisten kanssa. 

Mielestäni on mitä väl ttäJlättöllintl t että niille piireil
le, jotka tsaarivallan luhistuttua osoittivat mitA tAydelli
sintä myötltuntoa Suomea kohtaan valmistettaisiin tilaisuus 
parin-kolmen edustajansa kautta tutustua venäläisiin sotavankei· 
hia järjestääkseen sen nojalla antikommunistisen toiaintansa 
mahdollisimman tehokkaaksi. 

Pyydän lisat., ettA Herra Tasavallan Presidentti ja Herra 
Ulkoasiainministeri Tanner ovat niiltA ajoilta saakka niille 
vapaamielisille venäläisille piireille mitA kunnioittaTiamassa 

tt muistossa. 
SikAli kuin saatan eri tietojen_i nojalla käsi ttAA, pi

tAvät näml n.s. "valkoiset venäläiset" piirit erimielisyyksistään 
huolimatta - äAriuAisen tärkaäDA, että he saavat kaikin mah

dollisin keinoin olla mukana nykyisen neuvvstolaisen järjestel
.en kukistamisessa. Eräät heistA ovat minulle sanoneet suoraan, 
että vallankumous maaliskuussa 1917 ja bolsheristinen kaappaus 
aarr&skuuS8& 1917 ei merltitse historiallisesti katsottuna 
kaan niin paljon kuin nYkJhetki kaikkine mahdollisuuksineen 
luoda uusi Venäjl. Tallankuaou8 u.aliakuussa 1917 eduati 
liikaa optWsaia, koska Ve,"ljl kuitenkaan ei ollut tarpeekai 
kyp81 vapaaaie1isen yht.eiskuDt&järje8tTkaen luoaiaeksi.. 1J1; 
on toiaaal ta yli kahdeDkJamenen 'ftodea kok_ua 011) i ttanut, 
etta neuv08tojArjeateI.l TUOro8~ edu8taa liikaa peaaW..ta. 



• 

Kaikkien näiden kokemusten jllkeen pitäisi Sl18 olla täysin 
varmoja mahdollisuuksia saada Venejällä pystyyn uusi valtiolli
nen ja yhteiskunnallinen järjestelJll, joka lähentelee maalis
kuulla 1917 Venäjää innoittaneita pAäaaaleja. 

Omasta puolestani katson, ettl SuoJl8n osuus neuvostojär
jesteI.ln kukistamisessa voi oikein. hoidettuna muuttua histori
allisen täilteiksi. )(utta ensilllllisenl ehtona käsi ttääJt:seni on, 
että Suoai ei sekaannu n.s. "valkoisten venäläisten" keski~i
siin riitaisuultsiin. Vi\'li liki systeemi VeDljllll saadaan, 
jos saadaan, aikaa, on lähinnl Ven~Jn 0_ sisäinen asia, 
kunho &lOllen suvereenis ta itsenIlisyyttI ja Suomen kansan 
l~onnollisia oikeuksia Venäjän taholta tullaan kunnioittaaaan 
pareualla tavalla kui. tsaarival ta ja neuvostovalta ovat 
tehneet. 

Koska minulla on sortovuosil ta saakka Ili ta llheisiapil 
suhtei ta lukuisiin venäläisiin pakolaisiin ja koska he oaas
ta aloitteestaan ovat yllämainitulla tavalla asettuneet koske· 
tuksiin kanssani, rohkenen odottaa. että Hallituksen luvalla 
saan jatkaa tätä toiaintaani n.s. "valkoisten venäläisten" 
kanssa. Ennen kaikkea on ainusta mitä välttii.tittöaintl, että 
ne venAläiset piirit, jotka sortovuosina ai~än pelkA!litta 
taistelivat Suo.an puolesta, saavat nyt Suomen puolelta TaS-

• taavan luottaaukaen 080i 1nkseQ.- PAlasia on, että neuvosto
järjesteI.i sortuu oaaan .nhdotta.uuteensa. 

)( i n i s t eri: 
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Aaia: Kansainliiton apu Suomelle. 

Tähän päivään mennessä ei vielä voida saada tarkkaa kuvaa 
siitä , miten käytännöllisesti tulee järjestflään Kansainliiton 
jäsenvaltioiden annettava apu Suomelle. Si itä huolimatta katson 
olevan syytä seuraavassa selostaa millainen t ilanne tällä het
kellä on. 

Kansainli i ton yleiskokouksen tehtyä viime joulukuun 14 päi
vänä päätöksensä Suomen materiaalisesta ja humanitäärisestä 
auttamisesta, lähetti, kuten tietty, pääsihteeri M.Avenol, 
liiton jäsenvaltioille että liiton ulkopuolellakin oleville 
oille tiedon tästä päätöksestä. Sittemrain vein 
M.Avenolille puhelimitse saamani tavaraluettelot tarpe~ll isine 

määrineen. 
Tämän johdosta M.Avenol kääntyi uudelleen näiden samojen 

hallitusten puoleen • 
On näinollen-. tehtävä ero tähän päivään saakka saapuneiden 

vastausten välillä sikäli, että pidetään silmällä mitkä vasta
ukset kuuluvat 1I.Avenolin ensiuäisean tiedoi tukseen ja mitkä 
tE.bän hänen jälkilllllliseen kyselyynsl, joka jo sisälsi tietoja 
Suomen haluamista tavara~äri8t1. 

Tähän päivään mennessl näistä saa.puneista vastauksista, 
luvultaan 16, voidaan pi tai 15 täysin positiivisina, jota 
'Y&stoin Perun vastaus oli biil~, ottaen huomoon maan etäi
sen aseman. 

Kuten olllll tlDään lähettbässlni sähkees8A 11:0 26 selosta
nut. on Australia lU'Y8Dnut heti 10.000 puntaa Suomen Punaiselle 
Ristille. aiDkI lialklj MIAM tullA.. pan_en ta;' .. ' rahan_ 

I 
oIAKELUOHoIE: ............. jemaJleja: 

RI.At. 

T .......... . 
T .......... j8'''''' .............. mlnleterlOll • • 
EI ~ tledoltuUlln. 
EI ... ---......-. -'ta ulltoaWnmlnletwilkt 11edoI· ....... 
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kerlys Suomen Punaisen Ristin hyväksi. Irlanti on s8llaten 
lUT&nnut ryhtyi toimenpiteisi~n Suomen Punaisen Ristin tuke
miseksi; Ollessani tänään sihteeristössä apula ispAä sihteerin, 
1Ir. Lesteria puheilla, kertoi hän ollessaan joululomalla 
Irlannissa neuTotelleensa asiasta pääainisteri de Valeran 
kanssa ja oli silloin asia Tielä niin alkuasteella, ettei 
Mr. de Vale ra ollut Toinut .uuta kuin lUTata kaiken kanna
tuksensa tA.An aineellisen avun onnistu.iseksi. 

Tänään olen saanut sihteeristöstl tiedoa Argentinan hal
lituksen tarjouksesta ayydä Suomelle 50.000 tonnia Tehnll 
maksettavaksi aikana ja tavalla, josta molelUllat hallitukset 
voiTat tuonnempana sopia keskenään. Ellen erehdJ, on hyvin 
mahdollista, että Argentinan halli tue tulee loppujen lopuksi 
suostumaan siihen, etti hinta Jläärltäln mhdollisiuan alhai
seksi, joten kysymyksessä voi olla »areraminkin nas ioi tu 
lahja, kuin Tarsinainen kauppa. Ehtona on, atztå Suon itse 
huolehtii taTaraa kuljettamisesta argentinalaises~ satamasta. 

YhdysTaltain vastsus K.ATenolille on sekin kauttaaltaan 
myönteinen, mutta siinä vii tataEll1 ' siihen tosiasiaan, ettA 
Suomi ja Thdynallat OTat jo kosketuksissa tämän. amerikkalai 
sen avun järjestämiseksi, joten ei ole syyti tuhlata aikaa 
ja TaiTaalhdJSTaltain avun järjestämiseksi Kansainliiton 

TAli tykselll. 
Itell-Afrikan Unioni taas on lunnnut tarjota Suomen 

käytettäväksi lentokoneita, jotka se oli aikaisemmiJl. varannut 

omiin tarkoituksiinsa. 
SeuraaTat maat, Brasilia, Iquador, Haiti, BoliTia, 

Venezuela, ileksiko, Dominikaaninen'- tasavalta, Kolu.bia, Uru
gu&J ja Liberia ont ilaoi ttaneet Tastauksena M. Annolin 

,ensimmäiseen tiedoitukseen kannattavansa Kansainliitoa yleis
kokouksen pää tö"ti Suomen auttaaiseksi, mutta niil tA ei ole 
viell tullut Tastauksia SUOaell ta1araluette1oihin. 

Sano_ehdisti olen lukenut, lIutta en ole Tie11 saanut 
sihteerisiOltl Inglannin ja Ranskan hallitusten vastauksia. 
Ne tietysti ont sanoaalehti8ll kautta a:yöskia Helsingissl 
tunnetut. Oikeastaan ne auod()8ta'ft~ ainn oun kategor 
8&, silll nikka lehtien tietldn aukaan niis61 ei .Illri
telllklln Suo_n tavualuetteloiclen mukaan liiti ... teriaalista 
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3. 
apua ne antavat, a81a on kuitenkin virallista tietl Suomen 
hJllituksen tiedossa. 

Sihteeristöstä olen han kkinut ja eri kirjelmäll! Minis
teriölle lähetttnyt 5 kappaletta Kansainliiton julkaisua 
"De nree s alimentaires et matiAres premiAres - Ra. Materials 
and Foodstuff8~, ko~a sihteeristön toiminta Suomen materiaa
liseksi auttamiseksi perustuu juuri tähän julkaisuun. Kikili 
vastaisuudessa Suomen hallitus tahtoo lähettää Kansainliiton 
sihteeristölle uusia luetteloita tarvittavista tava~äri8tl, 

olisi epäilamättt yksinkertaisinta nojautua tietojen lähettä • 
lIisessl Gedve 'in-lähetystölle juuri tähän julkaisuun. 

Sihteeristössl valitettiin tänään kovasti, ettei vielä 
ole ennätetty saada tätä tarkempia vastauksia eri balli
tuksilta, IIUtta ottaen huomioon vuodenvaihteen, loaa-ajd, 
Il8.tkan pituudet y ••• s., on hyvin käsitettävissä, että hal
litusten vastaukset vielä viipyYit. 

)Ii tä tulee erinäisiilli europala isiin maihin paitsi 
Inglantitl ja Ranskaa, ollaan sihteeristössl taipuvaisia u*o
aan, ettt useimmat europalaiset maat eivät tule lAhettbään 
.1tään . julkisuuteen tarkoitettua vastausta .. Avenolin 
.tiseen tiedoitukseen, vaan tyytJYIt salaiseen kirjeenvaihtoon 
annettav8lli avua klytinnöllisestä puolesta. Suomen kannalta 
onkin tie tysti pIAasia , etU juuri M. !venolin toiseen 
tiedoitukseen Suomen tarvitseaista tav~äristl tulee 
~oja vastauksia. 

Ministeri: ~~ 
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Asia: KYSymys sotilaallisesta .... _ i-(i'lC ._ ! _ . 
avusta Suomelle, .................................. _ ........... ... 

Raporteissani n:o 80 joulukuun 23 päivältl ja 81 s.k. 
30 päiv§ltl olen käsitellyt kysymystä millaisin edellytyksin 
Suomi voi ajatella rauhan palauttaaista itselleen mahdollisimman 
edullisella tavalla. 

Pyydän 8eura~vassa vielä kerraa palata asiaan. 
Mikäli eri tahoilta Son tullut tietooni. tunnu~ n.s. uomessa 

"suuren yleisön" keskuudessa /oltayaa sangenkin optimistisia 
sotilaspoliittisen asemamme suhteen. Kiel tAmatOntähän onkin. 9ttä 
Suomen armeijan saavutukset kuuden viikoa aikana ovat olleet 
niin ilmiömäisen suuret, että koko maailma ikäänkuin henkeään 
pid.iittäen kysyy onko tämä kaikki ollut tlyttA totuutta~ vaiko 
vain ohimeneTäI unta, 

Olin kutsunut Suomen konsulit t.k. 8 päivänä GenAve'iin 
yhteisiä neuvotteluja varten sveitsiläisen avustuksea järjestä
miseksi mahdollisi.aman tehokkaalla tavalla. Tlllöia tuli puheek
si rehtori lirik Hornborgin kirjoitus "Da~nB Iyheter"islä. 
jossa selostuksessa8ll bIn tuli hänkin osu taan sangeIL lohdul
lisiin johtopäätöksiin Suomen omien sotilaallisten voimien 
täväisyyde8\l. Tästä kirjoituksesta lähetettiin sitteJunin 8lhkei 
pitkin aaailaaa. myöskin SYeitsiia. Konsulimme olivat sitA 
neltl. etta tä11aineIL kirjoitus suo.alaisen nehen laatiaana 
tebJlyt SuOlI81le IDi tl suurinta nhinkoa. Kaikkialla käsitetään. 
ettei Suomi lAhlisine sotavoinn'b kykene puolustamaan va! tavan 
pitkII aaarajaansa kuiuka kauan tahansa veDilAisil illjoona
armeijoje vasta8ll. Sen '9\1oksi olisi Suomelle cnettan, niia 

JAKELUOH.lE: 

...... 
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T ......... jal ....... .............. .... ~" .. 
.. ~ tIedoItuUlln. 
..... ~ ........ ulta 'lr'n ... Io ...... I6" lledoI • ........ 



sanotaan. mitä kiireimaästi tlyttä sotilaallista apua. 
Skandinav ian maiden epäröivä kanta herättää vastaavasti 

kaikkialla jatkuvaa ihemettelyl. koska pitäisi olla itsestään 
selvl, ehä e:lDEIl kaikkea juuri Ruotsi ja Norja kiirehtivät 
aseelliseen yhteistoimintaan Venäjää vastaan niin kauan kuin 
vielä Suomi on täysissä voillissaan. Esimerkiksi eilisen päivän 
"Basler Nachrichten- sisältää pitkähkön kirjeen Kööpenhaminan
kirjeenvaihtajaltaan, joka antaa mahdollisimman pessimistisen 
kuvan tästä Skandinav_ian maiden mentaliteetista. Hän kyllä 
kertoo kuinka lukuisat yksityiset henkilöt, jopa kokonai set 
ryhJläkunnat. tuOftt esiin pei ttelellättÖlläll pelkonsa. että 

• heidänkin maitaan uhkaa vaarq ja että niiden on sen vuo.ksi 
varustauduttava pahan päivän varalta. Mutta kuitenkin kaiketen
kin päätyy hän lainaamaan pääministeri Stauningin ~rinomaisen 

alakuloisen lausunnon, että _&ilmassa sentään pi täisi olla 
vielä jonkun verraa oikeudentuntoa, vaikka hän -röntiä ett9i 
hän itse enaä usko siihenkään. 

"Journal de GenAve,isl!rjoittaa divisiona-e1ersti Grosselin 
useita kertoja viikossa laajoja sot&katsauksia ennen kaikkea 
juuri suomalais-venäläisestä sodasta. On tarpeetonta vakuuttaa, 
että kaikki hänen ayötäntuntonsa ja sotilaalliset johtopää
töksen sä ovat olleet Suomelle mi tI. suopeiDat. )(utta tbl 
sveitsiläinen divisionakomentaja kirjoittaa siitä hui illat ta 

~ tänään sotilaallisesta asemasta.me yleensä mitl pessi~stisi~ 
llässl IITJssl. Dtan tähAn hänen artikkelinsa loppukappaleen: 

"Le petit pauple rinlandais a devant lui un adnrsaire 
de trb _diocre valeurl _is qui disposa de ressouree. 
inåpuisables en erreetin et en· "18- l18.'Wrie1s· et las 
a08urs asiatiques 1aissent les Sovieb d'une indideSrence 
totale deftnt laura pertta huaaines. 

Oui. la valeureuse Finlande riaque de suocoaber soua le 
noabre 8i on ne 1ui pdte pas une side aetha, en ans., 
en llW1i tiona, en .. tilrea preaiares. en haa.a. 

L'heure est grave pour notre ciTilisation. 

Ce n'est pas ioi le lieu de discuter les d'oisiona del 
ltats nordiquea. notre situatioa, juaqu'l ee jour priTil'gi'e. 
nous l' interdi t. 

, IlaiIJ on ~ut re~ter, oar il ~ ~~ des ehoa.s qu~U t'aut 
rep§\er. que l'olljectlt rinal de l'lIBSS o'est l'lt1antlqu •• 
ano Ma oGtea et 88a poru libre. ele alaN. M. tjoru 
~l'Oto" nais nida u ~_ et a. coraaiNal uU.a 
lnTiolabf.. elea tlottes, a'ot 1a civilisaiioa u l' UanUque 
Mni t .. u •• : or. 1e. olt.. nomgieDD8. oonati tuent ausl 
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un~ base offensiTe puissante en direotion de l'Unio. sovie
tique. 

Q,ue 1e leoteur exouse cet te .redi te que nous ne pou
vons retenir: Pauvre Finlande! si petite, si heroique. y 
verra-t-on les nOUTeaux champs catalauniques 0& les Breton8, 
la Gaule et Rome sauveront la ciTilisatio.' " 

Lyhesti sanottu ~ eTersti Grosselin pitää aivan luonnolli 
sena, että suomalaisien suurinkaan .a. urheu8 .. ei riita 
korvasmaan alituista mieshukkaa ja joukkojell! uupumista, kun 
Venä jällä on mahdollisuus heittää Suomea vastaan l~ uusia 
joukkoja, olkootpa ne laadultaan huoaojakin. 

Hänkin kysyy mi tä tekeTä t SkandinaTian maat? Hänkin 
näkee Suomen taisteleTaD koko kansainvälisen sivistyksen puo
lesta ja juuri sen vuoksi Suomen tulisi saada sotilaallista 

apua vaikka mistä tahansa. 
Eilen tapasim erään Kansainliiton korkeimpia virkamiebil, 

joka oli ollut muutamia viikkoja lomalla. Hänen ensiJmiiinen 
huudahduksensa oli: uin keksi sanoja ilmaistakseni ihailuani 
Suomen sankaruutta kohtaan, mutta näin ei Toi jatkua. tei 
täytyy saada materiaalisen avun j. isäksi sotilaallista tukea,. 
muuten te ainakin ajan mittaan menehdytte". 

Tämä sotilaallisen avun tarve Suomelle on nii~ ilmei
hen koko siTistyneen maailman miel.estl. että on hyTin YJl

märrettävissä mistä syystl päiTä pAivä1tl yhä enemmän alkaa 
tulla julkisuuteen suoranaisia suunni telaia tässä suhteessa. 
Tuskin on luul tana. että ilman asianomaista Tirallista lupaa 
niin arvoTaltainen sanomalehti kuin "Le Te.p," on saanut 

eilisessI numerossaan julkaista tästl. asiasta sotilaallisen 
avustajansa kynästä lähteneeDi artikkelin, joka palstan . 
pituudelta pohtii täti kysymysti täysin positiiTisessa ~ 

al. Hln tul ee siihen k! si tikseea. etU ranskala isia 
lantilaisia sotaToimia olisi toiaitettaTa Petsaaoon painu.aaa 
sieltl Kemia kohti. Sa.alla hän suosittaa ran.kelai.· 
englantilaista yhteistoiain~. ayöski. Mustan.eren taholla 
VenäjAl Tastaan. Kosk. otaksun, ettii SUOMll sanoaalehdine 
on tlsU artikkelista saapunut 81hkeelliail tietoja. en 
tlssl tahdo selosta. Ii täaan tarkBai.. Sen sijaan pnGIn 
ottaa esille IeU1"UTat .akGkohdat. jatka TieTlt aj .... 

taaksepAia aina TUOtan 1919 alakA. 
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EntenteTSlloilla oli v.1919 alussa sotavoimia seka 

Arkangelissa että )(uUlWlllin rannikolla. Ke~Ullä ilmestyi 
Aunukseen suomalaisia vapaaehtoisia joukkoja. Koetin jär jestAA 
TAli ttömän kosketuksen Muurmanissa ja aleJUDaksi Itä-Karjalaan 
tunkeutuneiden ententejoukkojen ja näiden TAlilU, jotta 
olisi saatu aikaan tarpeellinen yhteistoiainta bolsheTisaia 
nstaan. )(utta Suoll8n yleieesikunnalla oli toiHDlaisia las
k.elmia. Kun vihdoin uusi yleisesikunnan päällikkö kenraali 
Enckell pyyntöni mukaisesti lähetti erään suo.alaisen upseerin 
kenraali lfaynardia pAäajaaa, oli tilanne jo muuttunut siihen 
määria. että entente~lat oliTat päät(ineet kuljettaa kaikki 
sotajoukk:onsa pohjois-Venäjältä poia. ja lUOTUttaa .uuriuat 
varastonsa venäläiselle kenraali llillerille. 

Seuraavan TUoden alussa kenraali Millerin armeija ~ 
katosi hänen käsistään bolshevikien puolelle. Koko Suomen itä 
raja joutui sillä tavalla uhanalaiseksi. Pääministeri li'iohin 
hallituksen ei sellaisissa olosuhteissa auttanut muu kuia 
kiirehtii solmiamaan rauha Neuvosto .. Venäjilli kanssa. 

Viime viikot ovat osoittaneet kuinka Venäjä todella 
voi yrittii, jos tahtoo, hyökätä monestakin eri kohdasta 
itäisen raj8JlUIle poikki. Nousee näin kysymys, onko syytä 
ajatella, että ranskalais-en antilaisen armeijan tulisi painu, 
Tornionlaaksoa kohti lähinnä suojelemaan Skaadinavian maita, 
kun sensijaan Suomen elimillisemBSt poliittiset edut vaatisi
nt paljoa suure~paa sotilaallista yhteistoimintaa Englannin 

ja Ranskan kanssa. 
Pariis~ rauhankonfer~nssissa v.19l9 kiinnitettiis SuoJan 

tahol ta ententeval tein huomiota Suomen nykyisen i tlrajaa puo
lustuanikeuksiia ja suositeltiin sensijaan, ettl raja llää
rättAisiin kulk8ll8an SyTäril myötu lInisjärveen ja eieltl 
P9hjoiseen ~annakaen poikki Valkeaanmereelh Tihän yhteyte_ 

f 
tt~ottiin soveltaa yllämainittu kenraali lBynardia ar.eijaa 
yhteistoiainta suo.alaist8n Tapaaehtoistan joukkojen kanssa 
Aunuksessa. Kun ~ Tiime Tiikkoina oleue se1 ~sU kokeneet 
ai ten Taarallinen i tärajau.e oa, pi tAisi pol ii ttisista 81istä, 
puhUllattakaan sotilaallisista, saada Inslanii ja BaDalra 
uudelleea harkitaa .. an SuOaaD itlrajaa .nuttaaista sellaiseksi, 
ettl se nylqistl paljoa pareuia tunaa Suo_n puolustua-

mahdollismuksia. 
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Siitä hetkestä saakka kun pari viikkoa sitten sain 
tietO, ettA oli kysymyksessä lähettn Englantiin pelastuneet 
puolalaiset sotalaivat ~urmanin rannikolle, on Ilielessäni 
"t'Aikkynyt ajatus. että mahdollisillllll8Il paljoa puolalaisia ja 
ehkA tsekkiläisiä sotaToimia olisi kuljetetta?a Ranskasta 
lluurmaniiJl auttamaan Suomea hekin osal t&an. Puolahan on ilmi
sodas8a Venäjän kanssa, minkä 'VUoksi juuri sen sotavoillien 
pi töisi ensiuA.isiJIl klydi Veniijin kiappuua, ellei niitä 
mahdollisesti tarvita Musta nmeren taholla. 

Mutta näaä kysJmYlset vaativat harkintaa niin kauan 
• kuin vie1.i SuomEll vastarinta on täysin lIurtumaton. Jos 

• 

asia lykkäytn siksi. kauaksi, etti Venäjin ylivoima Suomea 
vastaan ennättää saaTuttaa uHana mi ttasuh"teita. voi käydl 
niin, että Länshal tain ja Puolan avunan*on halli heikkenee. 

Palaan vielä kerraa ,ikaiseamin esittt.6äni ajatukseen. , 
että meidin on koetetta~ saada aikaan rauha yhteistoiain
nassa Inglannin ja Banskan kanssa. Pilttyköön sota Europassa 
mi ten muuten tahanaa. rauha. tehtleul paina~at kuitenkin 
I!lglannin ja Ranskan vaatiaukset enellllAn kuin ai tkun lIuut 
ohjolaat • 

)( i n i s t eri: 
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1 1 

å 1 ~J I?/ 

'ud ama pä iv9 si tt.ea 3vei ts in. presi dentti Pilet-Golaz 
rouvineen oli kutsunut mimL"l vaimoni ja mi nut lounaalle . Tämä 
kutsu herä tti ~itä suurempa huomi ot a , 
niiden 12 vuoaen a ikana , jolloin olen 

k~ koskaan aikaisemmin 
ollut lähettil äänä 

veitsi f:isä I e.i ole tullut t ietooni inoataka n t Upiusta, et tä 
Valaliiton pre s ide t ti P linlSl toi meen omass kodi ssaan kutsuja. 
'l'i:issä llV:iaS S!:1 on nimittä i n talJ!1Da. että hallitus pitää kerran 
vuodessa , ~ia8Hi~ t ammikuun 10 ulla suureDllioiset päivel l i set 
-oko diplomaat tikunnalle ja sen jä lkesn h~llituksen j3senet ja 
presi danttiä myö ten eivät kutsu vieraita lähettil äitä luo seen. 

Tt~lessamme presiden tin luo ol i siellä muina vier~ina 

vui n E&lgi hD lä~€ttiläs, Kreivi d 'Ursel rouvine~_. 

et Heti ~terian alett~· otti ~re~i dentt i Pil et-Golez pu-
heeksi kysymyksen Suomen sankaruud esta. Näkyi heti että hän 
t unsi 1.: seerina erinoma isen tarkasti Suomen ja Venä jän välisen 
~iplomaettisen konfliktin ja nyky iset taisteluvaiheet. Sen jäl
keen hän suorastaan pommi tti :'';'_l a kys]l.1yksillä mitkä mieles
täni ovat psykoloogiset edellytykset Suomen voitokkaalle eeiin
tyms selle, miten selitdr. Snomen korke,imman sotil!::. sjohdon toi
minnan ja mihin perustuu ylaensA tämä Suomen yllättävän suuri 
menestys. 

Tässä on ~ahdotonta menni toistamaan koko ke skustelua 
kulkua, sen vuoksi tyydyn .ain muutamaan paralellia: 

Venäjä edustaa. sanoin. psykoloogisesti massaelämäA. 
Suomi imdividualis mia. VenAläiset sotilaat rintamaupseereineen 

oIAKELUOHoIE: ..... eIuohJ ..... II.ja: 

T ... I ..... . 
T ... I ..... ja 1 ...... 1 . ... ... .... .. .... mlnfatwfOll •• 
EI ulltomueduatutMn tf..toftu ....... . 
EI ..... 0 .................... mutta u ............ mlnfatwllln liedol. 

tubIIn. 

asilA .. 
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ovat kyvyttömf;t yksilölliseen toi mi ntaan, he i tä täytyy joh
t aa kuten laum&a ainakin. Suom€ss~ t aas soti laa t, al iupsee
rit, al emmat upseerit , kykenevät itsenäisesti aja t telemaan, 
itsenä isesti toi mi maan ja tietoisuus siitä että ~ota koskee 
koko Suomen kansan olemassaoloa l uo sankari mielen , joka 
t erästää jokaisen sotilean itseluot t amusta. 

Si i rryi mme tä s tä vetämä~n paralelleja Sveitsin ja 
Suomen kansan väl il13 j~ tuliThme si ihen tulokseen, että 
yhtäläi syys molempien kansc'jen l uo.'lteiden ja indi"IJi dualismin 
välillä on mahlt lli simman ouuri. 

TäJilä n )i l ke n presidentti Pilet-Golaz sanC'i tulleensa 
si ihen tulokseen, että Suomen kans€.n ai nutlaatuinen menes, 
t ys t ässä sodassa jättiläisM ~ ... etaan oli vaikut t anut mah
dolli simman voimakka sti veitsin kansan miiialaan. Oli 
nähty, että suuri isänmaallisuus ja päättäväisy1S voi saada 
ihmeitä ai kaan. Sveitsin kansa oli kaikesta tästä tehnyt 
omat mahdollisimman rohkaisevat johtopäätökset. 

Tämän jälkeen presidentti kääntyi kreivi d 'Urselin 
puoleen ja huomasin heti, että koko lounastilaisuua oli 
jär jeste tty vain sitä a inoata tarkoitusta varten, että 
presidentti Pilet-Golaz saisi käyttää minua apunaan Belgian 
rohkaisemiseksi. Kysymys oli Sl l S sii tä, ett§ jos Saksa 
hyökkä i si tlvei t siä vastaan, Belgian ja sen ystävän Hollan
nin tulisi ymmärtää mitä niiden vuorostaan tulisi tehdA, 
ettei Saksa pääsisi kohtelemaan pien18 l§ntisiL Laapureitaan 
samalla tavalla yksitellen kuin Venäjä oli kohdellut 

Latviaa ja Liettuaa. 
Tämän jälkeen preSidentti Pilet-Golaz kääntyi jälleen puo-
l eeni vuorostaan rohkaistakseen minua. Hän sanoi tietävänsA 
mi tä salaisimmista lähteistä, että Suomi tulee saama8ll so" 
tilaallista apua Englannilta ja Ranskalta 
~yksessä lähettää sopivan ajan tullen myöskin huomattavia 
määriä . ,uolalf.i.isia sotavoimia Suomea auttamaan. 

Ta~sin toissapä ivbnä kreivi d'Urselin. Katsoimme 
ole vamma pitkien vuo~en takaa hyvinkin läheisiä ystävil 
tämän uuden koht~ami$8n aikana totesin uudelleen miten 
ajatus luropen pienten maiden yhtymisestA Inglannit ja 
Ranskan johtoon sotilaallisessakin suhteessa Toittaa alaa. 
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Mutt~ Belgiassa ja Hollannissa on kaksi heikkoa kohtaa, 
joissa eletään pelossa. Näitä tärkeitä kohtia en katso voi
vani panna paperille, ne voidaan vain aaT<istaa. 

Tulen näin kysymykseen mit~ lähimpinä aikoina on odotet
tavissa. Kaikista eri piireistä, joiden kanssa olen ollut 
~iime aikoina kosketuksissa, olen hav~iLnut sen käsitykL3n 
alkavan yhä voi ttM alaa, että lähimpien viikkojen kuluessa 
on odotettavissa mi t!i tärkeimpiä päätöhiä. jJtka kaikki tule 
vat koskemaan vihollisuuksien kehittymistä mi t·· val tavammiksi 
taisteluiksi Englannin, Ran~kan ja Saksan välisellä sotanäyi· 
tämöllä. En ole t avannut ainoatakaan asiantuntijaa, joka 
luulisi., että nämä taistelut ra joittuisivat tavallisiia soti-
1aallisiin menetelmiin armeijain välillä, vaan kaiketi tulee 
olemaan kysymys ~.s. totali~ärisestä sodasta kaikkine suun
nattomine kauhuineen. 

Luonani kävi pari päivää sitten eräs ruotsalainen sosi
alistisen puolueen luottamusmies, joka parinkymmenen vuoden 
aikana on toiminut maansa edustajana lukuisissa kansainväli
sissä konfere~sseissa. Aikaisemmin hän on aina moittinut 
minua muka mili tarism.l.sta y.m.s., kun hän si tävastoin on 
tahtonut edust~a mahdollisimman pitkäll e menevää varustusten 
supist~sta. Nyt hän tuli peruuttamaan kaikki aikaiserrmat 
puheensa oltuaan Lapin rlntcmalla seura9Jll8SSa sota tapeilitumia. 
Hän valitti mitä syvimmin, että Sktindinavian ruaissa ei ym

märretä ~linka tavattoman vakava koko poliittinen tilanne 
Europassa on. Nyt ei ole enää aika, hän selitti, koettaa 
p~ilottautumisilla välttyä joutuma~ta sotaan. Ellei Ruotsi 
auta Suomea kaikkine sotilaallisine voimineen, on edessä vain 
se ratkaisu, että Ruotsi joutuu kokonaan Seksan ja Venä jän 
armoille. Nämä kaksi suurvaltaa sopivat silloin keskenään 
miten ne tulevat kohtelemaan Ruotsia ja todennäköisesti 
pääosa Ruotsista tulee sitten joutumaan Saksaa Wprotektoraa
tiksi ". Tiedämme kaikki hyvia, hän lisäsi, miten Saksa koh
telee "protektoraattejaan".-Tapasin tänään wrään toisen skan
dinaavin, joka juuri oli palannut kotimaastaan. Hinkin va
li tti mi tä syvilllIlli~ että Skandinaviaasa, kuten hänen sananaa 
kuuluiTat, ei Ula ole valtiomiestA, joka rohkeasti uskaltai
s1 o~taa johda. kä3iinsl ja kiirehtii Ruotsin kaikilla sota
voiillla 8uttflllllaD SUOMa. 
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Eräs pienen europälaisen maan diplomaatti valitti 
minulle pari päivä~ sitten, että Suomi on jätetty liiaan 
kauan täysin tehokasta ypua vaille. On annettu "rikkaaa 
miehen pöydäl ta" hyviäkin murusia, mutta hänen tietäJIänsä 
mukaan on tähän saakka jokainen viikko maksanut Suomelle 
rahassa ja mieshukassa enemmän kuin mitä ulkomaalainen 
apu on kyennyt korvaamaan. 

On mahdotonta t äs sä ruveta kertomaan kaikkea mitä 
minulle on GenAve' isoä ja Bernise6 tietävil tä tahoilta 
sanottu. Tyydyn sen vuoksi lyhyesti lopuksi totea.aan, 
että lähestyvää kevätkautta kaikkialla katsotaan mitä 
suuriRLJlUlla pessimismilla koko .E>lTopan tilanteen suhteen. 
Ententevaltain lopullisesta voitosta ei ole mitään epäi
lystä, mutta mitä tuleekaan Eurola sitä ennen rohkean 
johdon puutteessa StiamaBm kärsiA' Meidän pn parasta 
ottaa tämä tosiasia kylmästi huomioon ja painautua mah
dollisimman tiukasti kiinni Englantiin ja Ranskaan. Olen 
siitä kirjoittanut useissa edellisissä raporteissaai ja 
tahdon samalla syvällä vakaumuksella päättää täJlläD, ra
poriin. 

M i n i s t eri: 
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Asia: Ignsainlii)on a!UBtUltoiailta 
Suomn hmkej. C J/ 

Sekä raporteilla ja kirjeilll ettl slhkeilll olel parin 
Tiime kuukauden aikana koettanut pitäl UlkoasiaiDldnisteriötl 
tietoiseD& siitä. ailll taTall. Kansainliitoa sihteeristö on 
käytännöllisesti suunnitellut aTUDantoa Suoaelle. 1l11öia olen 
pitänyt silaAlll ennen kaikkea asian organisatoorista puolta. 
Iti ta asian käytännölliseen puoleen tulee, ollaan nyt sihtee
ri.töasl tultu siihen tuloksea. ettA aTUstuatoiainta oa 
si tteDkin auodostunut hi ta .... bi kuU M. Avenol alkuansa 
suunnitteli; Tiittaan e.iaerkikai kirje. leeni n:o 1151 Tiim. 
joulukuun 15 plhAl tI. 

Tuoaari he Garbia sa.TUttua t.k. 14 pähADI. GedTe' iin 
pyrin M. ATelolin puheille niin hyYin eaittAikaeni hänet K. 
ATenolille kuin _yö. ottaak.eni esille kysywwk.el kansaiaTl
lisesta lainasta Suoaelle silll taTall. kuin herra pAAaini.
teri slhkee1lAAn .:. 57 t.k. 14 pAhU ta oli jAttlnyt teh
t!~kseni. 

ftllöin M. ATeao1 myölsi aToiaesti tulleensa si ihln tulok
seel., ettA liian Ilonessa tap.uklea_ Kanaai nl ii ton jAsennltiot 
jliTät kAsitte1811&n kyayay.tI Suomen autta.iae.ta taTalli ..... 
byrokraattiSlsaa järjeat,kse.sI: KansainliitoI lähettlJlU lu.~

telot Sune pntbiatl tanroist& oHut jUD8e~ kiert.le
IlAIJa eri aini.teriöis81. ja Tiraatois_ 1.iJa1rau ottaaatta 
huoaioaa .. n enempII ui.. kiireellilJYtta kuin tll.in kA,
tlDDOlli.ii n... liikeaie..nökohti.. 'lbla johdo.ta bIa s .. oi 
tul1eeu. .iihea tulokse.. .UI SUOMI .TUstaai..ta oli.i 

JAKELUOH.IE: 

.... A" 

••• keluohjMnal ..... : 

T ..... I'-. 
T .......... ja IIdbI .... .mlnleterUllI .. 
II ............... IledoltuUlln. 
II ... ~. mutta ulk ........ mlnletw!On IledoI....... 
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kaikin keinoin kiirehditt!~ sOTeltamalla joustaTa.pia aenette
lyitl. 

Ki tä laina-asiaan tuli, huoaautin kAyneeai 21/12-1939 
Iallituksen ohjeitten aukaisesti pyyt!aäs8l, ett! Kansainliitto 
koettaisi järjestää Suomelle 30 miljoonan dollarin lainan, 
jolloin hän oli Tastannu~. että laina-asialla ei pi täisi 
olla kiirettl, koska hänen mustäAn ensin olisi saatan 
selville mistä maista Suoai eniten tulee ostuaaa ja lIitkA 
aaat siis eniten OTat intressoidut tavaraluoton tai auun 
lainan. järjeatäaisestl. )t. Avenol sanoi tIraAn muistuu.. ja 
suunnitelleen.. tämän asiaa klytlnnöllistl j!rjestAaistä edel
lisen kysyayksen yhte,desaA seuraavalla tavalla: 

Suomen olisi muodostettava johonkin sopiTaan kaupunki~ 
pienehkö järjesti, joka itse huolehtisi ostojen ja lai~ustea 

suhteen kaikista aloi tteist& , )M4e jotta si ton vap audut tai
siin Kansainliiton jäsenvaltojea Tirastojen hitaasta toimin
nasta. Samalla tulisi sihteeriatöll IIJÖS laskea mistl maista 
vastaavasti Suo .. n tulisi eniten saada finanssiapua. Luon
nollisesti . olisi Helsinki noraaalisissa olosuhteissa tämän 
järjestön sopiTi, toiaikeskua, mutta ottaen huoaioOA poa.i
tusvaaran, voisi todeDDlköisesti olla edullisinta valita 
järjestölle toWpaikaksi joku kaupunki Suo .. n ulkopuolella. 
Thbän järjestöön Kansainliiton sihteeri.te Toisi omalta osal
tau llAärltl edustajaa, jotta kosketus sihteeristöa kanssa 
tulisi aahdollis~ elastiseksi. 

Edelleen )t. ATenol kehitti ajatuksiau 8euraa~.ti: 
Kansainliitto åi koskaan ole järjestänyt jollekulle jäsen

val Uolleen lainaa, vaan on lainan klytlJmöllinc hankkbinen 
jäbyt joidenkuiden sopi viea jU_val tioiden asiaksi, jolloin 
Kansainliiton t8htl~ksi on vain jAAayt kontrolloida Telallia
valtioa DÖiden .itoUllustu I8.Annöllistl tlyttäaistl.. Sen vuoksi 
olisi, hAl1 jatkoi, SuOJl8nki.a tapauksessa koeteUan noudattaa 
Dlitä TakaaDtunei~ menettelytapoja. Luonnollisesti sihteeristö 
tulisi Tointinl& llUkaan koeUuaaa tuba tällAll f'iD&llsaiana 
hankki-jsta Suomelle. 

Llhetin täsil tinist8riölle salallhkeellA n:o 109 heti 

88A8Ua pAi ..... 1J.- aeloswu-.. 
In Toi 1IIl.... ettl TiiM Tiikkojea kuluessa olen 
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ollut huolissani tämän Suomen hyväksi tapahtuTaa aTUstuatoi
minnan erikoisesta luonteesta. Toisaalta olen koettanut loh
duttautua sillä, ettA lI.!venol toimi viime maail-.nsodaa 
aikana Ranska. tärkeimplnl taloudellisina edustajana Englan
nissa, joten hänell! pitäisi olla aivaa ainutlaatuisen suuri 
koke.u. aiten materiaalisesti ja humanitAIrilesti jotain 
hyökkäyksen uhriksi joutunutta T8ltiota olisi aTUstettava. 
Vielt koetin rauhoittautua silll, ettA Kansainliiton sihtee
ristön eri teknilliset järjestöt olivat nekin .ahdollisi.aan 
monipuolisesti perehtyneet k.o. kansainv!liseen ybteistoiain
taaa. Mutta en voinut vapautua erin!iisiltl llhiDDl psyko
loogisista epäilyksistl ja pyydln sen TUOksi seuraavassa 
selos taa nii tl: 

Heti kun Kansainliiton ylei.kokouksen piti viime joulu-
kuun puolivälissl ryhtyi käsittele.aän kysywfstl Suo~n aut 
nsesta VenAjU vaatan ilatni. kuten olen sekä eri raporte 
sa että kirjeissi ja sihkeissä teidoittanut Ministeriölle, 
asian suhteen sangenkin nltakk&.isia virtauksia. Itäb.pAnl 

sijaitsevat aaat olivat aahdollisiaman valmiit hJ'Aks1l6ln 
ai tl pisiuäUe menevii tulkintoja peruskir jan 16. artikla 
soveltaaisesta Suomen hYViksi, kun taas ennen kaikkea Skan
dinavia. aast tahtoivat supistaa yleiskokouksen hyTlkayttATAn 
pIlto.lau.elaaa tlamälli.yyden täss! suhteessa verrattai. epl
määrliseksi. Kun sli. tuli kysymyksee. tälläD. putöllauaelJlan 
aukaisen klytAnnOllisen a'YU antuine. Suo_Ue, oli aieles
tlDi vaara tujolla että nälll eri tendenssit tulisint 
uudelleen esiia siiDl yhteydessl. 

Viel! tuliJa erinAis'ten n.s. tlyain puolueettoaien uida 
eduatajaiJa yksityisten lausuntojen johdo.ta siihen klsi".JADCJ'I:I1aI 

ettA heidln Iliel.estlla Suo.lie annettava apu ei saisi jou
tua liian palje. Inglannin, Ranska. ja SaksaD TAlisen sodan 
vai1tUQb.. aIai .. kli, vaan etta olisi pideUUI Suqen alia 
uhdo11isilulall tlyde11iaesti erillAlJl yllbainittuje. sUU1'T8l
taia Tlli ... ta soda... jotta tlJaiJl puolueet~t ud 
voi.ivat puhtaalla o.allatuDnolla aataa kaiken kaDDatakleDla 

Suo.lle. 
Ilitl alkDkohtia pidin ailallll llhettaesllni Ulk8-

uiaimdaiateriGlle JllbaWtu kirjeblai .:0 1151 viia 
jouluku1lll. 15 pliTlltl. "oti. aibl, etta tbIa avuatue 



4. 
toiminnan keskukseksi Suomen puolelta tulisi Genlve'in l&he
tystc, koska se voisi kaikkein välittöata.in olla kosketuk
sissa Kansainliiton sihteeristOn. ja liiton eri teknillisten 
elimien kanssa. Tass! tarkoituksessa -rÖ8 pyysin saada llhe
tystöön kaupallisen asiantuntijaa, aUasheaa ja pari kuslia
nei tiA. TalllAn järjestelJD kautta olisi voitu vapautua pelos
ta, että jotkut puolueettoll&t maat pelkäisivät tulennsa 
veietyiksi kansainvälisiin konflikteihin jos aTUStustoiairiDan 
päämaja olisi sijoitettu auualle kuin Kansainliiton pääkau
punkiin. DTin myös STei tein hallituksen puheilla. jolloin 
sain täysin rauhoittavia vakuutuksia, ettei Sveitsi tulisi 
katsomaan tämän aTUStustoiainnan olevan ristiriidassa sen 
puolueetto.uuden kanssa mikäli ei nimenomaan olisi kysymyksessI 
aseellisen aTUDaDDon antaminen (pyydän huoauttaa, ettl ainn 
viime päiriDlkill Sveitsi on avustanut Suo.a aseiden ostossa,), 

Sitte.ain kehittyi tilanne sellaiseks1s ettA sihteeri.tös
tä aäärättiin herra Bertil Renbora (Ruot.in kansalainen) 
sihteeri.tön edustajaksi Tukholmaan ja hlnen matkassaan 
saapui Suomeen herra Paul Hjelt. Nämä herrat laativat sitt .. -
mia yhteisen raportin K. Avenolille kaikista keskusteluist&an 
Helsingi.... Sihteeristös" selitettiin minulle, ettl herra 
Hjelt oli tlysin yksityisenA henki1önl käynyt loaaaatkalla 
Suomessa. Kyöheamin, eli: Y.k. 13 päiVäDi saapui Kinisteriöstä 
salaaähkeelll n:o 18 ilaoitu8. ettei Suomen hallitus ollut 
suunnitellut herra Hjeltille mitään erikoisia tehtlvii tämAn 
asiaa yhieydessa. 

KuluT8J1 kuun alusaa M. Annol matkusti HaagiiJl erään 
KansainliiDn kolli tean kokoukseen ja kutsui sinne herra 
Blnborgia Tukholll&sta. T.k. 6 ja 8 p:al herra Renborg val
aisti Haagis_ kaksi toistaan tlydent8.väl uaoranduaia Suo_n 
aTUStaais8A asiasta ja~ kuten olen tuOlari Gar\zin kans_ 
voinut tod8 ta , oa niis81 11mebesU tua..sulIA ollut koettaa 
vielIki. vlhutal Kansainliiton n~no .. i.ta vastuuta Suo .. n 
auttaai .. kai ja i7öntal ftrsinaiun vastuu Sucmln niskoille. 
Oa Uet,.U aJCSnnetta"fl, etta tavallinen vilUtokI.i ttely eri 
.aiden hallituk,iaaa hidastuttaa suuresti aTUlWlDOJl joudutta
usa Suoaelle ja etta .. TUokal tuollainen K.1nuU• 
uiAita.. naulain. "jlrj.'\O" .. kI oltoja etta lahauklia 
ftrtea voisi olla «wUN joucluttau& a'fUIl aaapmsta. 
htta ~ainea ohjel.a voi ... saattaa auo.a paljoa 



luureapaan ede8Ta.tuuaeen koko Kansainliitoa aTUDannoata kuin 
alkuperAisesti on tarkoitettu. Viille joulukuun 14 pAh!~ 
Kansainliiton yleiskokouksen h~syaI pAAtöslauselaa on 
tässA suhteessa aivan seha: Kansainliiton pällsihteerin tu
lee kaikin Kansainliiton asianomaisten eliaien kanssa auttaa 
SUOMa mahdollisimman peljo., jota vastoiD tIllll8 M. !venolin 
ja herra Renborgin uusi järjestelsA tietAI k!sittällkseni 
lähinnä vain si U, ettl Suom. hoitakoon kaikki ostot ja. 
laivaukse\, minkä . jAlkeen Kansainliitto vain koettaa hankkia 
tarpeellista luottoa Dliden menojen pei ttaaisekai. 

Olan ollut tuouri Ge.rtzin kanssa yhtll mieltA sii tIl. 
ettA tuollainen järjestö, jota M.!venol on suunni1iellu'. on 
kaikesta huoliaat ta luotu a, et tei Suo.a voi taisi syyttII 
tarpeellisen joustavuuden puutteesta. autta toisaalt. minun
_ on tehU_ M.!venolille täysin selväksi, ettl Suoai 
halua olla M.Avenolin ja ,ihteeri&tön kanssa niin täy
dellisessä yhteistoiainnassa kuin olosuhtee, suinkin vaa
tint ja salliva' , ettei mi tIlilD liikaa Tastuut& jll 

Suomen niskoille. 
Edelleen olen tuoll&ri Ge.rtzin kanssa täysin yhtl 

mieltl sHtI, etta hänen tUOll8Ilsa uudet tavaraluettelet 
olisi klaiteltävll tIlbän saakka noudatetun sJlte..1n mukai
sesti ja "Vasta tuonnempaDl., jos osoittautuu suotaYakal. 
oBUunni tella8ll jotain uutta 8Ysteeail, esia. Ii tI, jota 
M. !nDOl ja herra Renborg ayt ont pitäneet aielisslln. 

Kuten kaikesta ylliolevasta illenee. olen kaikissa 
suhteissa yhU lIieltl tuoaari Garhia kanssa sHtI. Iliten 
Kansainliiton kautta Suoaelle annettava apa on klytlaaal
lise.t1 jllrje.tettall. 10. GenA~'iR-lihetyatGlle olisi heti 
vii.ae vuoden lopulla annettu kaupallinEIll aWBtaja ja ja. 
llhet7.tG oli.i ayO, kaikea aikaa saanut tarpeellisia 
toja Relaiagiltl. olisi kaiketi nyt tahAn aenne.1I uusi 
jArje,t.bl saatu aikaa. Se kaut~. etta herra lWn
borpa aliabi Tukholaasaa on tullut koetta olla jonkin
lain •• ~ittajl SuoMn hallitukaa ja Ianaainliit_ 
riaUa YIli.ll&. oliaa ayt jouduttu .iihen. .ttl ._Jl~"'IIlIlD.L1. 
ja herra lWlL'borgin taytn i t .. kia tunnu.t&a, .ttl herra 
lWnborsia to~ .i ola ollut riittl~. 



• 

Mi tä taas tulee k.o. uudu eli.en luoneen. toiai
:paikkan8.8ll esa. Tukholu. olen keskustellut 1nomari Gartzin 
kanssa asiasta sangenkin yksityiskohtaisesti. jopa so:pivia 
henkilöi tl lIYöten, Itutta ka tao. suotuiAmaksi, ette. asia 
tulee hAnen esittämänään esille Helsingissl. 

Koska tarkoitukseni on ylihuomenna neuvotella BernissA 
Sveitsissä Suomen hyväksi koottujen varojen kAyttlaiaeatl 
erinäisten henkilöiden kanss&t ja koska sa.assa yhteydessl 
toivon saavaai vastauksea tiedusteluuni olisiko Suomella 
1I8.hdollisuuksia saada luottoa Svei taissl, :palaan laina
asiaa. tarkemmin seUraavalla kuriirilla. 

M i n i s t eri: 
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Tä~ä aamuna saapuneet Helsingin sanomalehdet t.k. 6 päi
V31tä olivat sisällöltään vielä kauttaaltaan toivorikkaita: 
ulkome.llaista apua tulee myöskin sote.voimien muodossa. Viik
koa yötemmin, eli eilen liehuiTat liput Suomes ~a puoli~ango 

sa: ulkomaalainen apu sen kaikkein tärkeimmässä muodossa oli 
~ 9i t tenkin jäänyt saapumatta. 

Jos tieQot rauhanneuvotteluj9n alkamisesta M~skovassa 

olivat olleet omansa herättämään Sveitsissä 9uurta levotto
muutta ja lIlielip~.haat tulhat lopulliset rauhanehdot eilen 
koko Sveit sille, niin yleiselle mielipiteelle kuin sanoaa
l ehdistölle täydellisenä yll&tyksed. Eiliden illan ja tämän 
aamupäivän sveitsiläisiA lehiia lukiessaan löy\ll monenlaisia· 
kin johtopäätöksiä ja syytöksiä siitä. kuks. on ensi kädeasi 
V8.stu11Bsa rauhan u.i solmiamiseste. niin ankarin ehdoi .. 
dinavian maiden, Englanna, RanskaJl. Saksan ja ItaliaJl sanoilla" 
lehdi stä iSvei tsin lehdissä pitkiäkin otteita. Myöskin näiden 
leh tien a.rvostelut käJH,t eri suuntiin. On ehkä sen yuoksi 
syyti esittää o.a analyysiDi syyllisyysprobleemista. 

Aina kun tapahtuu jotain. nliR järkytti_1 kansainvälisen 
poli t iikan alalla kuin nyt on kys:J1lll'ksessl. on hl'Tin l'Jllllllr
retUvissä. ettA syyllisyyttä tutkittaessa arvost91ut käyvät 
hyviDkin eri suuntiin. Otan sen vuoksi lihtOkohdaksl sen. 
miti sotamarsalkka Foch muista1mateoksessaan nii. erikoisesti 
al19viivaa: 

Milloin oa sotilaallisessa suhteesse tutkittava tilannet .. 
• 0 tet tava lIh1iOkohdaksl k 8 • "ele quol s' agU-U t-, 

"AKELUOHJE: ..... eIuoh~lleja: 

l1li11 a .. 

T .......... . 
T ....... ja ...... ..... ........................... I .. . 
II ......--....... tledoltublln. 
II ................. _. mutta ulkouWnmlnletwl6n tiNGi • ......... 
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mistä on kysymys. Jos noudatetaan tätä me toodia, eaadau 
mielestäni verrattai~ helposti oikea vastaus. 

1) Viime marraskuun 30 päi vflnä venäjä ,Uiittävästi 
hyökkäsi Suomen kimppuU!IJ. 

2) Herra Tasavallan Presidentti luovutti ylipäällikkyy-
den sotamaraalkka Man~erheimille. 

3) Suomen Relli tus vetosi heti Kansai nl ii ttoon ja viime 
joulukuun 14 päivänä Kansainlii ton yleisko~(lus hyväksyi pää" 

töslauselma\, !Il,.m. materbalisen ja humanitäärisen aVUJl 
antamista Suomelle. 

Asianomaisen valiokunnan salaisessa ' istunnossa Ruotsi 
Skandinavian maide~ e1ustajana selitti, että materiaaliseen 
apuun voidaan sisällyttää myöaki. sotilaallisen avun antami
nen, niin ett ei sitä tarvi:se erikseen julkise~ a ! äätös
lauselmassa tuoda esiin. Muutenkin Skandinavian maat koetti
vat kaikin mahdollisin keinoin j~ada Kansainliitoa avustus 
julkisesti määritellyksi niia epämääräiseksi kuin mahdollisia; 
viittaan niinä aikoina Ulk03.sid.inministeriölle lähet tämHni 

ral'ortteihin. 
4) Slttemmin osottautui, että sotilaallista ap~a tahaot-

tiin Skandinavian maiden taholta antaa vain vapaaehtoiste~ 
lähettämisen muodosda. Mui~ta maista, hyvin ymmärrettävistä 
syistä, tuli Vtlllaaehtoisia vielä vähemn6n • 

5) Herra Tasavallan Presidentti, Herra l'ääministeri, 
Herra Sotamarsalkka, kenraali Österll8Jl y.:r:.. antoivat mole!llp 
viime kuukausien kuluessa julkisesti tietää. että Suomi 
tarvitsi sange~ runsaasti ulkomaista sotila~lista apua. 

Kuten Englannin ja Ranskan herrojen pääministerie. 
seli tyksei viime päiviIII ovat osoi ttaneet. oli vat nämA maat 
valmiit jo helmikuun alussa tl..'ltamaan Suomelle tiyttl soti
laallista. apua, jos Suomi si tI pyytäisi. Tästl llVUJI8IlIlo sta 
ei kui tenkUJl tullut mi täln aii te. 1'YY8~. etta Ruotsi ja 
Norja ki9ltAJtyivlt laskamasta englantilaisia ja ranskalaisia 
joukkoja plueelleen läpimatkella Suomeen. 

Kun ,l i tääD rii ttl~ä sotUaallista apua ei aii. 88apu-

aat "Il 8napll Skandinavian .. ista kuin hglannistL ja 
Ranaka.ta~ kataci Suomi tullee_ pakoi tetukd acWdaa. 
rauhall. 
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3. 

6) Sa~an aika~ kuin Ruotsi ja Norja mene ttel iv!t 
Suomen suhteen yllämainitulla tavalla. esti Saksa Italiasta 
Suomeen matkalla olleidem sotatarpeiden kalJttakulu.. 

7) T0siasiellisesti oli siis Suomi ikääIL~in aaarrok
Rissa.: ~andinavien ll1aiden kautta saatiin ainoas t9.an so+a
terpei ta ja 5o!m mäsrä vapaaeh toi "i 'le 

Va~taus kysymykseen: mi sW siis on ollut kysymys. on 
itsestään selvi. Saksa on kaikin m8hdol l i3in keinoin t ah
tonut saada Venäjän irti seikkai lustaan Suomen taholla j~ 
sen vuoksi on ol l ut estettävä että Suomen vastarinta muut
tui si pysyvEisesti t arpeeksi ' voimakk aksi. Tässä tarkoitukses 
se on harjoittanut painostusta Skandinavi n maihin. 

8) Skandinavian maat ovat koettaneet seli ttä! täti 
politiikkaansa sil lä. että ni iden on täytynyt eLsi sijassa 
turvata oma puolueettomuutensa. Se ei ole kuitenkaaa ollut 
mikään asiallisesti oikea selitys. Suomen asiasSd on ollut 
vain kaksi ryhmää vaItoja eiki kolme, niinkuin Skanlinaviau 
maat ovat tahtoneet väittäl. Ne eivät ole tosiasialliaesti 
mu dost~et puolueetonta ry~l. vaan ovat toimineet juu.~ 
sillä tavalla kuin Venäjä ja Saksa ovat vaatineet; saarto
rengas SUolL.en ympäri on siten saatu niin tiiviiksi. ettei
vät englantil~lset ja ranskalaiset ole päässeet 3uomea aut-

tamaan. 
Tämä Sk~dinavian maide. menettely on ollut siis 

loppuun saakka toinen kuin Kansainliiton yleiskokouksen 
tOs om edellyttänyt. 14utte. ktl.ikkein oni t en epäjohdonmukai
seksi tulee Ruotsin ja Norjan menettely kun ne nyt katso· 
vat mahdollisekal solmita puolustu&liiton Suomen kanssa. Jos 
se on mahdollinen heidän puolueettomuutensa puitteissa maa
liskuua jälkimmlisellä puoliskolla 1940, olisi sen pi tllly\ 

olla ~e.hdollista jo muutama kuukausi aikaisemmia. 

Skandinavian maiden ei tule ihme tel 11 , jos ~mA niiden 
menettely siitA saakka kuin Suo~ joutui hyökklyksea uhrik
si o. viikko viikolta herättInyt kautta maait.an y.bI suu· 
re.paa mielipahaa, kunnes nyt katkeruus nUtl kohtua o. 
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aivan huipussaaa. Yhtä paljon kuin Suomen kansan sankarilli
suus on. herättänyt rajatonta ihailua kauth maaillll8!l, yhtä 
paljoa s~avat Skandiaavian maat tuatea maailman tavatonta 
katkeruutta. 

Toiseksi kohdi stuu täm! maail.an hylveksuminen Saksaan. 
Nyt sen lehdet iloitseTa\ uudesta Saksan diplomatian voi
tosta demokraattisten maide.. lähinnA Englannin ja Ranskan 
kuatannuksella. Maal iskuu oa Hi tleria toinen -dramaattinEII. 
kuuks.usi" vuodess81 Itsval ta katosi maal iskuun 12 päivänA, 
Tsekkos1onIda maaliskuun 15 päivänl, ja nyt syntyi Ssks8Jl 
diplomatian avustuksella suomalais-venäläinen rauha aivaa 
samoina päi vinä. 

Si i tä J kuinka täytenä yllätyksen! tämi Englannin: ja 
Ranskan sotavoimien jääminen pois Suomesta tuli myöskin 
Kansainlii t on riireille, mainitsen seuraavaa: 

Toi ssapäivänl , t.k. 12 päh.inl, olin. aamupäivällä M. 
AvenoliD puheilla. Kebkusteli~ne moneltaki~ eri kannalta 
Suomen aut tamisen mahdollisuuksista, mutta M. Avenol päättyi 
aina siihen 3elitykseen, et t ij kaikki o~ Kansainliiton puoles
ta jo monta viikkoa ollut järjestettynä Englannin ja Ranskan 
kanssa, jotta Suomi saisi riittävän suurta sotilaallista 
apua. Puutt~i vain. että Suomen Hallitus esit täisi suoranai
sen kutsun Englannin jll Ranskan hallituksille. 

On ollut olemassa kaksi eri tulkint~ siitA.. voida&Dko 
yleiskokouksen päätös viime joulukuun 14 päiveltl tulkita 
siten, ettl Kansainliiton jäsenvaltiot voivat välittömästi 
sopia Suomen kanssa sotilaallisenkia a~ antamisesta. vai 
tarvittaisiinko siiti nimeaomaan yleiskokouksen eri päätös. 
Tiesin M.Avenolin olevaa edellisem tulkinnan kannalla ja 
bAnen kosketuksensa Englannin ja Ranskan kan ~da tapahtuivat 
tlmAn tulkinnan he~ssl. Varovaisuussyistä olen ~tsonut 
osasta puolestani ehkä olevan aihetta. että asiaa harkittai
Siill l::Jglanull4 Ranskan ja SUO~ t~,_ hallitustea keskeJ1l ja että, 
joe tlllöin havaittaisiin tarpeelliseksi kutsua yleiskokous 
uudelleem koolle, S8 tehtaisiin, jotta !nglannille ja Ruakal-
1e saataisiin muodollinen mandaatti asiiatJA Kansainliiton 
uimassA Suomen autta.iaekal tilsin sotilaallisiD voimia. 
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5. 
~ts kantaa olen a janut pitkin vuotta eri r aporteissani. 
Viimeksi lähetin si itä Miniete:d ölle salasähkea t.k. 9 päivärii 

~llä menettelyl l ä mielestäni olisi sa~ tu Ruotsi ja 
N~rja asetetuksi kansai nvälisen Forumin eteen, jolloin ni iden 
olisi täyt~ julkisesti stlnoa. ettei vä t ne salli Englannin 
ja Ranskan aut tavan Suomea sillä tavalla kuin Suomen Halli
tus ja sotamarsalkka Mannerbeia pi tivät välttämättömänl. Nyt 
sens i jaan Ruot si j R :Tor ja ovat päässeet ai nakb, jollain 
tavoin kltkeytymään diplomatian sal a isuuksien vaippaaD. 

Mut ta voihan olla totta seki~ mitä j o t~~t täällä 
Gen~ve'issa OTat väittäneet. että 3uotsi ja Norja olisivat 
mieluummin eronneet Kansainli i tosta kuin olisivat tulleet j ul
kisesti Y8staaaBWR menettelystään. 

Tänään aamupäi väHä olen ulkollllisessa r adiossa kuull ut 
niin hyvin Herra Sotamarsalkan kuin Herra Ulkoasiainministerin 
puheet Suomea armeijalle ja kansalle. liele ~täni on ollut 
aivan erikoisen tärkeäti, että sotomarsalkka Manne:beia on 
ant anut kaikkien kansojen tietäl, miten hän Suofuen ~ijan 
ylipä§llikkÖDI arvostelee sen sotilaall i sen t ilanteen, joka 
teki Suomelle rauhan solmiamisen pakol li seksi. Kukaan ei 
kanna historian edessä suurempaa henkilökobtaista vastuuta kuin 
hla Suomen sankarilli sesta puolus tus sodasta. Kenellekään ei 

• myöskään lankea historian kunnioi tus niin henkilökohtaisesti 
kuin hänelle. Jos hän sitten avoimin katsei.. ja puhtain 
omin tunnoin selit'iäA koko maailmalle mistä syyst! hän ei 
voinut enää j'ltkaa Suoman armeijrm taistelua, jota maailman 
sanomalehdistö. Times etWlenässA. kutsuu kuolemattolll8.ll uljaak
si, silloin myös ont lIllailman silmi ssä tulleet leilll8tuiksi 
ne kaksi lIl8Elta, jotka estivät läILsival toja ajoissa auttamas
ta tarpeeksi suuriu sotavoimia Suomea. Toinen aikamme 
mista sotapillliköistl. sotamarsalkka Foch. neuvoo s tia ja 
taisteluita arvosteltaessa pitimäln silmälll ~ tuota oh
jetta: Rde quoi s'agi~il ,-. Toinen hänen vertaisensa sota
päAllikldS oa noudattanut aamu me:letellll.A ja on antamI~ 

vastauksensa: Ruotsi j. Norja sivU tahto_et \aata SUOJI8D 
rajojen koskemattomuutta silloiD kuiD Suomen puolustusvoi_ ", 
01t.Et korket.mill.... nyt k:wa Suomen rajoja oa raua.a.opi
muksella rikottu. ayt Ruotsi ja Iorja tahtont olla _1m. 
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turvaamasaa vastaisuudessa Suomen raja\. Jos Ruotsi ja 
Norja olisivat muutama viikko aitte. lähteneet muka3n tais
teluun itäistä vihollista vastaaR, olisi niillä ollut tur
vanaan Kansainliito. päätös joulukuun 14 päiväl\6, mutta 
se ei sillola kelvannut. J:yt täytyy näidea molempien maidea 
si ttelllkin lähtel tukemaan. Suomea sen' jiHkeen kuD maailan 
tuomio jo on kohdltunut niihin musertavalla voimalla • 

M i n i s t eri: 
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Kansainliiton gpu Suomelle. 

M i n i s t eri: 
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aikana erinäisten Sihteeristön korkei.pien virkamiesten kesken 
valmistettu asiaa niin että ylihuomenna t.k. 28 päivänä 
voidaan Sihteeristössä pitää ratkaiseTa neuvottelu avustus· 
toiminnan jatkamisesta. Tämän vuoksi hän pyysi, että lyk
käisin matkani Berniin kahdella päivälla VOldök~en~ heti 
t.k. 29 päivänä saada M.Avenolilta tiedon mihin toimenpitei8 

siin Sihteeristö tulisi ryhtymään Suomen auttamiseksi edel-

leen. 
Tehostin aivan erikoisesti miten mielestäni M.Avenol 

oli viime aikoina aivan väärin arvostellut tilannetta koet
tamalla lykätä kaiken vastuun avustustoiminnasta Suomen halli
tuksen alotteiden varaan, kun päinvastoin olisi otettava 
huomioon että Suomen hallituks~lla on äärettömän paljoa 
mitä tärkeimpiä asioita hoidettavan~: puolustuksen järjestä
minen uudelle kannalle, evakuoidun väestön hoitaminen., ulko
poliittisten probleemien silmälläpito j.n.e. Sensijaan, sanoin, 
Kansainliitto jatkaa toimintaansa täysin normaalisissa olo· 
suhteissa ja siitä syystä on Kansainliiton itsensä harkitta
va loppuun saakka. Illillä tavalla se voi entistä nopeammin 
ja entistä vielä laajemmassa mittakaavassa suunnitella Suomen 

auttamista. 
M. Aghnides lupasi tehdä kaiken voitavansa jotta juuri 

nämä näkökohdat otettaisiin varteen kun ylihuomenna tuo 
tärkeä kokous suunnittelee Suomen auttamista. Tämän keskuste
lun päätyttyä lähetin Ministeriölle salasähkeen n:o 176. 

Valitan suuresti, etten. ole tähän mennessä saanut vas
tausta salasähkeeseeni n:o 168 (19/~) jossa ehdotin, että 
Suo.n pyytäisi Kansainliitolta avustustoiminnan suuntaamista 
innen kaikkea siviiliväestön auttamiseksi käyttämällä hyväksi 
.yöskin Kansainliiton omia var~j~ T!stä nimenomaisesta 
ajatuksesta olen neuvotellut erikoisesti ministeri Ho~ 
kanssa ja olen kii tollinen sli tä. että hän on kaiki ssa 
suhteissa ollut tlssäki. asiassa ~ yhtä mieltl kanssani. 

~~~ 
)( i n i 8 t • r i: 
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kuin Ranska olivat aikeissa lopettaa kaiken avustustoi
minnan koska niiden mielestä tilanne Suomen ja Venäjän 
välisen rauhansopimuksen jälkeen oli kokonaan muuttunut. 
En voinut olla ilmaisematta ihmettelyäni, että oltuanl 
muutama pä ivä aikaisemmin .hvenolin luona pyytämässä avus
tamisen jatkamista Sihteeristö ei ole ryhtynyt vastaaviin 
toimenpiteisiin. Sovimme tällöin eversti Bach ja minä, 
että kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi l ähettäisin 
heti M. venolille virallisen kirjeen pyytäen avustustoiminnan 
viipymätöntä jatkamista. Ottaen huomioon että tämä päivä 
oli päivää ennen pitkääperjantaita ja että minulla oli 
hyvin vähän toiveita edes puhelimessa saada tavata asian
omaisia Helsingissä, lähetin M.Avenolille kirjeen nojautuen 
yllämainittuun Ministeriön salasähkeeseen t.k. 14 päivältä. 
Kir je kuuluu alkuperäisessä muodossaan seuraavasti: 

~onsieur le Secretaire General. 
Me referant ä notre en~re~ien du 15 mars je vous 

prie encore une fois d'acoepter les remerciements les plus 
sinoAres de mon Gouvernement pour l'assistance que le 
Secretariat de l a Societe des NatioDBi sous votre haute 
direction, a bien voulu accorder ! a Finlande comme 
suite ! la resolutioD de l' ssemblee en date du 14 dS
cembre 1939. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous 
prier d'informer les embres de la Societe des Nations 
que la Finlande demande que cette assistance materielle 
et humanitsire soit continuee par la Societe des Nations 
pour assurer la restauration la plus rapide et la plus 
cOllplAte du pays en vue de garantir sa securite et son 
avenir. 

Veuillez agreer, .•...•. " 
Sihteeristön pääsiäisloman päätyttyä tänään kävin ta

paamassa )(. Agbnidesta, joka kuten tunnettua lähinnä hoitaa 
Sihteeristössä Suomen avustustoimintaa. 

Hän esitti heti aluksi valituksen että Sihteeristö ei 
ollut heti keskellä pAäsiäislomaa vastannut yllämainittuun 
kirjelllään, mutta se johtui siitä. että K.Avenol ei ollut 
tiedoitt~t ihieeristoa korkeimmille viriamiehille klynnis
täni. hlnen luonaan t.k; 15 pAivlnl, vaaJl oli luottanut 
siihen, että kaikki.. Kansainliiton jäseJlTal tioiden avustus
toiaintaa jatkettaisiin auto ... ttises.t~ Sen vuoksi oli 
kir jel.&ni ollut eri ttliä -~ellin_ ja oli pl!silislo .. 



• 

uude t li stat sen mukaan kuin muuttunut tilanne vaatii. 
T.k. 14 päivänä Minis teriö vastasi sähkeellä n: 0 186 

ilmoi t taen, että tlkii toksella ei kiirettä, avustamisen jatka
mi s ta pyydämme n. 

En vo i salata hämmä stystäni, että Ministeriö piti tar
peettomana ki i ttää sa~dus ta avusta samaan aikaan kuin Herra 
Tasavall an Presidentti, Herra t'ääministeri, Herro Ulkoasiain
ministeri ja Herra Sotamarsalkka olivat eri puheissaan esit
täneet kiitokset kaikill e, jotka olivat oll eet osallisina 
Suomen auttamisessa. 

Kun siis t.k. 15 päivänä kävin tapa8lllaBsa MaAvenolia 
havaitsin heti hänen ole~ eritt äin ~~luan siitä, että 
Suomen puolelta oli kiitetty erinäisiä Kansainliito. jäsenval
tioita niiden antamasta avusta, mutta mi tään ei oltu sanottu 
Kunsainliitosta itsestään. Aloitin heti ilmoittamalla, että 
I~uomi kiitollisena saamastaan avusta" pyytää kunnioittavimmin 

että tätä avustus toimintaa yhä jatkettaisiin aikaisemmin esi
tettyjen listojen mukaisesti, kunnes Suomessa ennätetään val
mistaa uusia olosuht eita vastaavat listat. 

Havai tsin M.il.venolin ottaneen tässä muodo!:.sa esi ttämAni 
kiitokset erittäin hyvällä mielellä vastaan. 

Lisäsin. että niin pian kuin uudet listat ovat minulle 
saapuneet Suomesta, tulisin kirjallisesti antamaan vahvistuksen 
nyt suullisesti esittämälleni pyynnölle. 

Edellytin tällöin että • Avenol tiedoittaisl tavallista 
menettelyä naudattaen Kansainliiton jäsenvaltioille tämän 
Suomen hallituksen pyynnön. 

Sittemmin tulin ajatelleeksi, että asiaa voitaisiin jou
duttaa jos omasta aloitteesttni ehdottaisi. Ministeriölle, että 
M. Avenolin annettaisiin tietää miten tärkeätä olisi että 
Sihteeristö itsekin valmis taisi tätä toimintaa antamalla Kan
sainliiton jäsenvaltioiden ymmlrtää että päähuomio olisi kiia
nitettävä sellaiseen avustukseen joka kohdistuisi Dimenoaaan 
siviilivä •• töön. Tlssä tarkoituksessa lilheti. Ministeriölle 
aalaslhkeen n:o 168 (19/3). 

T.k. 21 päivänä oli luoD8.ni lowaaalla eversti Bach, 
joka Kansainliiton puolesta on hoitanut Suomen avustuatoiain
\aa Pariisissa. 'l'Illöia ilmeai. ettl niilll hyvi. lDglanti 
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Asia: Kansainli i ton apu Suomelle. 

Tarkoitukseni ei ole vielä tällä kerralla antaa yhte
näistä esitystä siitä avusta, jonka Kansainliitto yleiskoko
uksen hyväksymän päätöslausunnon nojalla viime joulukuun 14 
päivältä on viime kuukausien kuluessa antanut Suomelle. Sii
hen kysymykseen palaan hieman tuonnempana ennättääkseni ennen 
huomisen kuriirin lähtöä selostaa uusimpia vaiheita tässä 
suhteessa. 

Mikäli ulkomaalaiset ja suomala iset sanomalehdet sekä 
radiot ovat tiedoit t aneet. on rauha tull ut solmituksi Suomen 
ja Venäjän välillä t.k. 13 päivänä. Kun nämä tiedot rauhan
neuvotteluista olivat päässeet julkisuuteen. soitin aamuyöstä 
t.k. 9 päivänä Ulkoasiainministeriöön pyytäeD. kiireimmästi 
tietoja millainen tilanne oli ja miteD Suomen avustusta 
Kansainliiton taholta edelleen olisi hoidettava. Saman päivän 
iltapäivällä saapui Ulkoasiainministeriöltä kiertosähke a;o C-57 
ilmoituksineen, että asiasta voitaisiin antaa tarkempia tie
toja vasta tuonnempana. koska m.m. Ministeriön salasähke
systeemi ei ollut luotettava. 

Sittemmin tulivat kaikkien europalaisten radioasemien 
kautta tiedot rauhan solmiamisesta t.k. 12 päivänä. Odotin 
luvattua illloi tusta Ulkoasiainministeriöl tä, mutta kun sitä 
ei saapunut, lähetin lfinisteriölle salasähkeen n:o 164 (l3/3) 
ehdottaen että saisin kiittäA virallisesti pääsihteeri 
Avenolia seka Sihteeristöä laikesta avunannosta, esittäen 
samalla toivomuksen että avustusta jatkettaisiin aikaisempien 
listojen mukaisesti. kunnes Suomen hallitus ennättäisl esittAI 

oIAKELUOH.lE: 
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Asia: Kansainliiton apu Suomelle. 

Tarkoitukseni ei ole vielä tällä kerralla antaa yhte
näistä esitystä siitä avusta, jonka Kansainliitto yleiskoko
uksen hyväksymän päätöslausunnon nojalla viime joulukuun 14 
päivältä on viime kuukausien kuluessa antanut Suomelle. Sii
hen kysymykseen palaan hieman tuonnempana ennättääkseni 
huomisen kuriirin lähtöä selostaa uusimpia vaiheita tässä 
suhteessa. 

Mikäli ulkomaalaiset ja suomalaiset sanomalehdet sekä 
radiot ovat tiedoittaneet, on rauha tull ut solmituksi Suomen 
ja Venäjän välillä t.k. 13 päivänä. Kun nämä tiedot rauhan
neuvotteluista olivat päässeet julkisuuteen, soitin aamuyöstä 
t.k. 9 päivänä Ulkoasiainministeriöön pyytäen kiireimmästi 
tietoja millainen tilanne oli ja mite~ Suomen avustusta 
Kansainliiton taholta edelleen olisi hoidettava. Saman päivän 
iltapäivällä saapui Ulkoasiainministeriöltä kierto sähke D;O C-57 
ilmoituksineen, että asiasta voitaisiin antaa tarkempia tie
toja vasta tuonnempana, koska m.m. Ministeriön salasähke
systeemi ei ollut luotettava. 

Sittemmin tulivat kaikkien europalaisten radioasemien 
kautta tiedot rauhan solmiamisesta t.k. 12 päivänä. Odotin 
luvattua ilmoitusta Ulkoasiainministeriöltä, mutta kun sitä 
ei saapunut, lähetin Ministeriölle salasähkeen n:o 164 (l3/3) 
ehdottaen että saisin kiittää virallisesti pääsihteeri 
Avenolia sekA Sihteeristöä lBikesta avunannosta, esittäen 
samalla toivomuksen että avustusta jatkettaisiin aikaisempien 
listojen mukaisesti, kunnes Suomen hallitus ennättäisi esittäl 

.lAKELUOH.lE: 
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uudet li stat sen mukaan kuin muuttunut tilanne vaatii. 
T.k. 14 päivänä Minister~ vastasi sähkeellä n:o 186 

ilmoi ttaen, että "kii toksella ei kiirettä, avustwnisen jatka" 
mi s ta pyydämme" • 

En voi salata hämmästystäni, että Ministeriö piti tar
peettomana ki i ttää saadusta avusta samaan aikaan kuin Herra 
Tasavallan Presidentti, Herra t'ääminis ter1, Her ra Ulkoasiain
ministeri ja Herra Sotamarsalkka olivat eri puheissaan esit
täneet kiitokset kaikille. jotka olivat olleet osallisina 
Suomen auttamisessa • 

Kun siis t.k. 15 päivänä kävin tapaamassa MaAvenolia 
havaitsin heti hänen oleTan erittäin ~~lQan siitå, että 
Suomen puolelta oli kiitetty erinäisiä KansainliitoD jäsenval
tioita niiden antamasta avusta. mutta mitään ei oltu sanottu 
Kansainliitosta itsestään. Aloitin heti ilmoittamalla, että 
"Suomi kiitollisena saamastaan avusta" pyytää kunnioittavimmiD 

että tätä avustus toimintaa yhä jatkettaisiin aikaisemmin esi
tettyjen listojen mukaisesti, kunnes Suomessa ennätetään val
mistaa uusia olosuhteita vastaavat listat. 

Havaitsin M.Avenolin ottaneen tässä muodossa esittämAni 
kiitokset erittäin hyvällä mielellä vastaan. 

Lisäsin, että niin pian kuin uudet listat ovat minulle 
saapuneet Suomesta, tulisin kirjallisesti antamaan vahvistuksen 
nyt suullisesti esittäDälleni pyynnölle. 

Edellytin tällöin että • Avenol tiedoittaisi tavallista 
menettelyä nQudattaen Kansainliiton jäsenvaltioille tämän 
Suomen hallituksen p~ön. 

Sittemmin tulin ajatelleeksi, että asiaa voi taisi in jou" 
duttaa jos omasta aloitteesifni ehdottaisi. Ministeriölle, että 
M. Avenolin annettaisiin tietää IDi ten tärkeätä olisi että 
Sihteeristö itsekin valmis taisi tätä toimintaa antamalla [anoo 
sainlii tan jäsenvaltioiden ymmärtää että päähuomio olisi kiill
nitettävä sellaiseen avustukseen joka kohdistuisi nimenomaan 
siviiliväBstöön. Tlssä tarkoituksessa lähetia Ministeriölle 
salasähkeen n:o 168 (19/3). 

T.k. 21 päiVänä oli luonani loUll88lla n8rsti Baeh. 
joka Kansainliiton puolesta on hoitanut Sua.sn aVU8tuato~ 

W Pariisissa. 'rAllöin ilm8lli, että niia hyTia lDglanti 
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kuin Ranska olivat aikeissa lopettaa kaiken avustustoi
minnan koska niiden mielestä tilanne Suomen ja Venäjän 
välisen rauhansopimuksen jälkeen oli kokonaan muuttunut. 
En voinut olla ilmaisematta ihmettelyADi, että oltuani 
muutama päivä aikaisemmin M.Avenolin luona pyytämässä avus. 
tamisen jatkamista Sihteeristö ei ole ryhtynyt vastaaviin 
toimenpi teisiiA. Sovimme tällöin eversti Bach ja minä, 
että kaikkien väärinkäsitysten Välttämiseksi lähettäisin 
heti M.Avenolille virallisen kirjeen pyytäen avustustoiminnan 
viipymätöntä jatkamista. Ottaen huomioon että tämä päivä 
oli päivää ennen. pi tkääperjantai ta ja että minulla oli 
hyvin vähän toiveita edes puhelimessa saada tavata asian
omaisia Helsingissä, lähetin M.Avenolille kirjeen nojautuen. 
yllämaini ttuun Ministeriön salasähkeeseen t.k. 14 päi Väl tä. 
Kirje kuuluu alkuperäisessä muodossaan seuraavasti: 

~1onsieur le Secretaire General, 
Me referant ! notre en~ra~ien du 15 mars je vous 

prie encore une fois d'accepter les remerciements les plus 
sincAres de mon Gouvernement pour l'assistance que le 
Secretariat de 18 Societe des Natioasi sous votre haute 
direction, a bien voulu accorder A a Finlande comme 
suite A la resolution de l' ssemblåe en date du 14 de
cembre .1939. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous 
prier d'informer les embres de la Societe des NatioDB 
que la Finlande demande que cette assistance .aterielle 
et humanitaire soit continuee par la Societe des Nations 
pour assurer la restauration la plus rapide et la plus 
coapllte ~ pays en vue de garantir sa securite et son 
·avenir. 

Veuillaz agreer, •••.••. " 
Sihteeristön pääsiäisloman päätyttyä tänään kävin ta

paamassa •• Aghnidesta, joka kuten tunnettua lähinnä hoitaa 
Sihteeristössä Suomen avustustoimintaa. 

Bln esitti heti aluksi valituksen että Sihteeristö ei 
ollut heti keskellä pAäsiäislomaa vastannut yllämainittuun 
kirjel.dln, mutta se johtui siitä, että •• ivenol ei ollut 
tiedoittanu~ ihteeristoa korkeimmille viriamlehille klJDDia
tänf hl.nen lu~ns:an ·t.k. 15 pAidnl, vaan oli luottanut 
siihen, että kaikkia. Kansainliiton jäseJlTal tioiden awatu .. 
towntaa jatkettaisiin autoaattiaesti. Sen woksi oli 
kir jslllbi ollut eri ttäia u.rpeellinea. ja oli pUsiAialo .. 
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aikana erinäis t en Sihteeristön korkei.pien virkamiesten kesken 
valmistettu asiaa niin että ylihuomenna t.k. 28 päivänä 
voidaan Sihteeristössä pitää ratkaiseTa neuvottelu avustus
toiminnan jatkamisesta. Tämän vuoksi hän pyysi, että lyk
kälsin matkani Berniin kahdella päivällå voi~~en~ heti 
t.k. 29 päivän! saada M.Avenolilta tiedon mihin toimenpitei~ 

siin Sihteeristö tulisi ryhtymään Suomen auttamiseksi edel-
leen. 

Tehostin aivan erikoisesti miten mielestäni M.Avenol 
oli viime aikoina aivan väärin arvostellut tilannetta koet
tamalla lykätä kaiken vastuun avustus toiminnasta Suomen halli
~uksen alotteiden varaan, kun päinvastoin olisi otettava 
huomioon että Suomen halli tuks~lla on äärettömän paljon 
mitä tärkeimpiä asioita hoidettavanQ: puolustuksen järjestä
minen uudelle kannalle, evakuoidun väestön hoi taminem, ulko
polii ttisten probleemien silmälläpi to j .n.e. Sensijaan, sanoin, 
Kansainliitto jatkaa toimintaansa täysin normaalisissa olo· 
suhteissa ja siitä syystä on Kansainliiton itsensä harkit 
va loppuun saakka millä tavalla se voi entistä nopeammin 
ja entistä vielä laajemmassa mittakaavassa suunnitella Suomen 
auttami sta. 

M. Aghnides lupasi tehdä kaiken voitavansa jotta juuri 
nämä näkökohdat otettaisiin varteen kun ylihuomenna tuo 
tärkeä kokous suunnittelee Suomen auttamista. Tämän keskus 
lun päätyttyä lähetin Ministeriölle salasähkeen n:o 176. 

Vali tan suuresti. etten ole tähän mennessä saanut vas
tausta salasähkeeseeni n:o 168 (19/3) . jossa ehdotin, että 
Suo.ä pyytäisi KansaiDliitolta avustustoiminnan suuntaamista 
innen kaikkea siviiliväestOn auttamiseksi käyttämällä hyväksi 
ayöskin Kansainliiton omia ~ia. Tlstä nimenomaisesta 
ajatuksesta olen neuvotellut erikoisesti ministeri HoI.Bn 
kanssa ja olen kii tollinen sii tä, että hän on kaiki ssa 
suhteissa ollut tässäkill asiassa ~ yhtä miel ta kanssani 

~~~ 
)( i n i 8 t eri: 
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Ulkoasiainministeriö .. LLE 

ASIA : Genbe'in-1ähetvstön raportti piO 11. 

Lähetystö lähettää kunnioittaen Ministeriölle raport
tinsa n:o 11. jonka otsakkeena on 

Kansainliiton apu Suomelle. 

Ministeri: 
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Asia: "Osainliiton am 

....................... Sn'IPelle!l ....... __ ......... m ... . .. . ................ . 

Otaakeasiasta kirjoitin viimeksi rapartissani n:o 10 v.k. 
26 päivältä. Pitkin kuluna kuuta olen ollut aikeissa jatkaa 
selostustani, mutta tapahtumat ovat kehittyneet paljoa hitaammin 
kuin olisin toivonut. M. Avenol on edelleenkin matkoilla jär
jestämässä avua\ustoimintaa ja toisaalta taaa Hilfswerk fUr 1 
land - Aide Suis se fl la Finllnde, jonka keskuskomitea on Zu
richissä., ei myöskään ole saanut tähän mennessä lopullisia ti
lejänaä valmiiksi. Koska kuriiriyhtey& Suomeen nykyisin on pe

räti. epäBäänrlöllinen, en katso voivani enää odottaa M ........ 0&." ...... , 
paluuta ja näitä ZUrichin tilejä, vaan pyydän seuraavassa 
hyesti selostaa tilanteen kehitystä viimeisten viikkojen aikana: 

Salasähkeellä n:o J.85 v.k. 29 päivältä illloitin 1liniste
riölle 11. Annolin luv&nneen mahdollisimman tehokkaasti jatkaa 
Suomen avustamista, missä. tarkoituksessa hän aikoo lähettää ai
van. heti herra Renborgin Helsinkiin. Sen lisäksi hän sanoi tu
levansa neuvottelemaan näistä kysymyksistä yleiskokouksen presi
dentin, herra Hambron ja keskuskollitean presidentin, herra 
Colijnin kansaa. T.k. 2 päivänä 11. Avenol pyysi minua salasäh
keellä ilmoittamaan Hallitukselle, että herra Renborg saapuisi 
Helsinkiin t.k. 7 päivänä. 

Seuraavana päi~ Sihteeristö ilmoitti minulle vielä, 
että Ii. Avenol lähettää Helsinkiin lisäksi lIr. Tylorin perehty
mään tilanteeseen ja senjälkeen jatkamaan matkaansa suoraan Yh
dysvaltoihin sikäläisen avustustoimjnnan tehostamiseksi; sähköitin 
tästä Ministeriölle samana päi~Dl aalasähkeellä n:o 193. 

T.k. 12 päivänä sain vastaanottaa Ministeriön kirjelmälll 
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n:o 3796 v.k. 29 päivänä asiainhoitaja Toivolan kirjelmän n:o 
Kävin sen johdosta heti samana päivänä M. Avenolin puheilJa ja 
esitin herra Toivolan kirjelmässä esiintyvät 3 eri kohtaa hänen 
keskustelustaan herra Hambron kanssa. 

Mitä ensinnä tulee Suomen jäsenmaksuun Kansainliitolle 
luvatta vuodelta, s~oi M. Avenol pitävänsä itsestään selvänä, 
Kansainliitto vapauttaa Suomen tämän maksun suorittamisesta. 

Sitävastoin hän sanoi suurest i epäilevänsä, et tä Kansain
liiton budjetissa esiintyvät 500.000 Svfr. arvaamattomien poliittis
ten tapahtumien varalta voitaisiin ilman muuta asettaa Suomen käy
tettäviksi, vaikka herra Hambro oli herra Toivolan raportin mukaan 
esittänyt sellaisen ajatuksen. Jos herra Hambro olisi aavistanut 
sen ajatuksensa aaittämisen hetkellä, että Norja pari viikkoa myö
hemmin itsekin joutuisi sotaan, huomautti M. AVEllol, hän tuskin 
olisi tehnyt sellaista lupausta. Sitäpaitsi, jatkoi • Avenol, täy
tyy kuluvan budjettivuoden jäljelläolevia kuukausia varten varata 
tästä summasta tuntuvia eriä uusien mahdollisten yllätysten v 

Lopuksi otin esille kysymyksen herra Toivolan raportin kol
mannesta kohdasta eli siitä, että Kansainliiton ensi budjettiia 
otettaisiin muutaman miljoonan Sveitsinfrangin erä Suomen auttami
seksi. M. Avenol vastasi, että asia luonnollise~i riippuu koko
naan ensi yleiskoioaksen harkinnasta, mutta hän sanoi epäilevänsä, 
että kontrollikomitea kokoontuessaan ensi kesäkuussa uskaltaisi esi 
tää tähän tarkoitukseen mitään suurempia summia, koska se voisi 
olla omansa nostattamaan yleiskokouksessa vastustusta. Mutta omasta 
puolestaan hän sanoi olevansa valmis tätäkin tietä avustamaan Suo
mea, jos siihen ilmans8 edellytyksiä. 

Hän lupasi keskustella näistä eri kohdista ll. 
sa niin pian kuin he seuraavalla viikolla tapa is ivat 
riisissa. Lähetin täs tä käynnistäni 14. Avenolin luona 
tuksen Ministeriölle aalasähkeellä n:o 198. 

Samassa yhteydessä M. Avenol vieläkin valitti sitä, että 
hänen oli ollut s~n vaikeaa saada Suomesta riittävän nopeaat i 
tietoja. Hän toi esiin sen to ivolll11ks en , että ainakin nyt herro
jen Renborgin ja fylorin käynti Suomessa johtaisi entistä nope8.ll
piin tuloksiin. 

IIlten y11l viittasin. on L Avenol edelleenkin 
mutta odotetaan häntä ensi viikolla Gen~ve I iin. Tulen 



~aa häneltä selostuksen tilanteesta kokonaisuudessaan. Ensi 
sunnuntaina saapuu Genhe' iin ,Pääkonsuli Schauwecker nettvot te
lemaan kanssani Sveitsin avustustoillinnan jatkanisesta. Palaan 
näikin kysymyksiin aivan ensi tilassa. 

Ministeri 
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porttinsa n:o 12, jonka otsakkeena on 

Lainoja SUQmelle. 
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Raportissani n:o 7 viime helmikuun 20 päivältä tein 
selkoa keskustelustani K. Avenolin kanssa miten parhaiten Kan-

• sainliitto voisi lainoilla tukea Suomea ja mitä tällöin M. 
Avenol vastasi. Edelleen selostin aiten hän oli neuvonut, että 
Suomessa perustettaisiin pienehkö komitea eli "järjestö", joka 
ottaisi vastuulleen ulkomailta tehtävät ostot, niiden laiv8uk
sen sekä pitäisi huolta myöskin tarpeellisten tavaraluottojen 
y.m. lainojen suunnittelusta. 

Asiasta ei Ministeriö ole sen jälkeen minulle ilmoitta
nut mitään; otaksun kuitenkin, että tuomari Åke Gartzin pu

heenjohdolla muodostettu uusi elin, josta olen lukenut sanoma
lehdissä, vastaa ainakin suurin piirtein katsoen tätä W. Ave
nolin ehdotusta. 

Mitä tulee lainan saantiin Sveitsistä, olen pitänyt 
asiaa vireillä alituisesti, mutta uusimmat tapahtumat ovat mi
tä pahimmin vaikeuttaneet positiivisen ratkaisun aikaansaamista. 

Ensinnäkin hidastui Sve its in hallituksen käytännöllinen 
harrastua asiaa kohtaan sen kautta, että Valaliitolla ei ol
lut aoneen viikkoon vakinaista ulkoasiainministeriä K. Mottan 
kuoleman jälkeen. Kun sitten K. Pilet-Golaz Tiime kuun lopul
la vaihtoi kulkulaitosministerin salkun ulkoasiainministerin 
kuun, oli rauha SuolIlen ja Venäjän välillä jo tehty. Sovimae 
tIllöin pääkonsuli Sohauwokerin kansaa sellaiseata _net 
ettl häa alustavasti DeuTottelisi asiasta Sveitsin valtiopankin 
hallitusneuToston puheenjohtajan, professori Baobunnin kiila .. 
asian klytiDnölliseatl hoitamisesta ennenkuin ottaisin kysJmfksen 
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uudelle_ esille Sveitsin hallituksen kanssa, jotta silloin olisi 
käytettäväJläJli ainakin jonkinlainen käytäJlJlöllinen ohj elma. 

Tämä alustava luonnos sisälsi, sellaiseksi kuin herrat Bach
JDaIlIl ja Schauwecker olivat sen laatineet, lyhyesti seuraavaa: 

Koska rauha Suomen ja VenäjäJl välillä oli tullut palaute
tuksi, oli toiveita olemassa, että Sveitsin vienti Suomeen ja vas
taavasti Suomen vienti Sveitsiin saataisiin nopeasti käyntiin. Sen 
vilkastuttamiseksi olisi koetettava saada sveitsiläiset pankit 
sesti myöJltämääJl noin 10 miljoonan frangin luoton, johon smpll.eD 
sisältyisi tuo aikaisemmin mainitsemani Sveitsin hallituksen suUlllli 
telema 4 miljoonan frangin laina. Pääkonsuli Schauwecker sopi edel
leen kanssani siitä, että hän aivan ensi tilassa matkustaisi S~
maen neuvottelemaan asian kaikista eri puolista sekä Hallituksen 
että suomalaisten vienti- ja tuoJltiliikkeiden kanssa. 

Asia oli kehitetty jo niin pitkäale, että herra Schauwecker 
oli ollut siitä kirjeenvaihdossa myöskin Sveitsin lähettilään, mi
nisteri Eggerin kanssa. 

Nyt olen kuitenkin juuri saanut pääkonsuli Schauweckeriltä 
ilmoituksen, ettei hän ainakaan toistaiseksi näe mahdollisuuksia 
matkustaa SlIODlSen, koska Itämeren tultua pitkin Saksan rannikoita 
miinoitetuksi, 0Il hyvinkin vähän toiveita olemassa, että kauppa 
Suomen ja Sveitsin välillä saadaan nopeasti käyntiin. Häll pitää 

• ainakin nykyhetkellä ainoana mahdollisuutena sellaista ratkaisua, 
että Saksa ottaa omilla laivoill.a8ll kuljettaakseen suomalaisia tuot
teita, lähinnä paperia ja selluloosaa {aiin sat8llliinsa ja että 
S8lR8.11a kertaa saadaan laintuksi suurempia Ilääriä myöskin Svei tsiä 
l'arten. 1iltta jos käy mahdolliseksi löytää joitakin muita keinoja, 
sanoi hän olevansa valmis uudelleen suUllllittelemaaa matka8llsa Suo-
meen. 

Tiima aaaliskuUll 5 päivänä kirjoitin eräälle Yhdya~tain 

suurimmista pankkiireista yksityisesti tiedustellen häneltä olisiko 
hänen käsityksell8ä muka8ll Suomalla mahdollisuuksia saada yksityis
ten p8llkkien a"fUlla suurempi laina. Pyysin häntä pitämääJl asian 
täysin salaisena. 

Tänään olen häneltä Sa&llut Tastauksen, joka oli päil'ätty 
t.k. l päiYäDi.. Hän s_oo siiDi., .ttä uusis.. olosuhtei... bln8ll 



3. 

nrman l'akaumksensa lIII1kaan Suomella ei ole ~sin mahdolli--auukaia saada ykaityisistl amerikkalaisista lähteistl lainaa. 
Käsitän hänen tällä tarkoittav8l1 sitä, että koska Suomi tällä 
välin jo oli tehnyt rlllhan, Yhdysvalloissa ei enää tUDD.eta 
tarpeeksi suurta mielenkiintoa Suomea kohta 811, jotta lainan han
kinta onnistuisi. 

Jtikäli ar inäisil tä ailta tahoil ta olen koet tanut hankki8 
tietoja, on minun annettu 8IllII1ärtää., että Tanskan tultua miehi
tetykai. Morjan jouduttua hyÖkkäyksen uhriksi ja Ruotsin aseman 
TaarBnnnu t tua mi tä pahimmin Suomen mahdollisuudet laino~en S8811-

• tiin ovat tällä hetkell! todennäköisesti hu.onollll18.t kuin niin! 
kuukausina, jolloin Skandinavian maat Tielä säilyiTät hyökkäys
l'aaran ulkopuolella. 

• 

Niin pian kuin il. Avenol palaa takaisin Genbe' iin tu
len ottamaan DäJIä asiat vielä kerran puheeksi hänen kanssaan. 

Olisi mitä tärkeintä, että mahdollisimman pian saisin 
Ulkoasiainministeriöltä tietoja ja neuvoja aiten minun parhaiten 
olisi edelleen koetettava ajaa k.o. asiaa • 

Ministeri: 
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RapcTtissani n:o S viime ,1elmilruillJ. 29 päivältä sel ostin 
k9~kusteluani er~än entisen saksalaisen diplomaatin kanssa; 

• sun jälkeer. mimlla on ollut useitakin eri keskustebja 
~ekä henen että ~uutamien muiden s~ksaltiisten kanssa , mutta 
tilanne on viime viikkoina muuttu~ut niin nopeasti, että 
J1L,..! ei ole syytä tässä kertoa niistä kaikista yksi tyis
kohtaiseeti. ~lYdyn sen vuokoi seuraavassa selostamaan kaik
kein u.usimpia keskustelujani näiden eri l ähteiden kansse, . 

V.k. ~9 päivänä lähetin Minisceri5l1e galaS3hkeellä n:o 186 
lyhyen selostuksen eräistä näistä keskusteluistani. lienkilö, 
jota silloin olin puhutellu.t, oli syvästi huolissaan Saksan. 
ja Venäjän uusimmista neuvotteluista, koska hänen mielestään 
oli vaara t arjolla, että Saksa tul i.ei ryhtym§.än voimakeinoi
hin Pohjois-Europassa ke ~in m~lmin saanni~ tur.vaamiseksi, 

• jolloin Ven§jä voisi esittää uusia alueellisia v~atimuksia 
vastaavan hyvityksen saamiseksi. Tämä saksalais-venäl9inen 
yHeistoiminta tulisi iheisesti tapshtua9.n, hän sanoi, 
uutena diplomaattisena voittona Engla~i~ ja Ranskan kustnu-
nuksella. ! 

Valitettavasti tämä tietolähteeni ennustus osoit t~utui 

noin viikkoa myöhemmin liio.nkin QikealW... mikäli oli kysy
m7ksessä 3ak&an uusi E.1i:tiivinen esiintyJRinen. 

Skandinavian maat ovat nyt siis joutuneet maksamam 
mitä raskaimman .eron 20 vuoden aikana teken:i stään poliitti
sist~ laskuvirheistä. Tanska on tällä hat~allä Seksan mle-

........ ,.......: 
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hi tt/:lmä ja Norja tais telee koko olemassaolosta'.:\n S8lD.€:.blli 

aiKaan kuin Ruotsi ei tiedä millä tavalla se koettaisi 
pelastaa ulkopoliittisen maineensa viimeisimpiä rippeitä. 

2. 

Lä hettäessäIti Ministericlle raporttini n:o 9 v.k. 14 
p~ivä nä, eli heti een jälkeen kun Suomen Ja Venäjän väli
nen raunanLJyim'jS oli solmittu, pelkäsin olevani arvoste
lussani Skandinavian maiden ulkopolitiikan suhteen ahkä t~

peettoman jyrkkä , mut ta nyt kuukautta myöhemmin 'Toin todeta, 
e t "'9 olisin voilllut olla ralJor-tissani huomattaV9.sti vieläkin 

'~jyrkempi. 
EhkD on syytä pal~uttaa mieliin erinäisiä aikaisempia 

.. t apahtumia, jotka valaisevat kaikella läpitunkevalla voimallaan 
mi tä Pohjoismaissa on tapahtun'lt viimeis ·Lem. kuuden kuukauden 
aikana. Jät~ tuonnempaan hetkeen katsauksen Skandinavian mai
den koko politiikkaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. 

.. 

Kun tuot Jin vai tuuskunta l{ansleri Undenin johdolla 
saapui Gan~ve 'i i n viime joulukuun 10 päiVänä Suomen asiWll. 
käsittelyä varten yleiskokouksessa, oli hänen en simmäisiä 
kysymyksiä, jotka härr teki minulle, mit&n Suomen hal litus 
oli p3ättänyt pyytää M. venolia kutsumaan koolle neuvoston 
je yleiskokouksen neuvottelematta sitä ennen asi asta Ruo+'sin 
halli tukEeu Kanssa. Vastasin, etten tietänyt asiasta mitään 
muuta kuin, että olin kehoittanut Suomen hal l itusta ryhty
mään tähän toimenpiteeseen ja että olin se.anu ~ vastaavat 
ohjeet ilman mitään lisäselitystä siitä, kenen muiden kanssa 
Hallitukseni oli asiasta etukäteen neuvotellut. Siitä hetkes
tä saakka käsi ti .. , että kansleri Unden oli erittäin e:9ä
suopea koko Suom.en hallituksen vetoamista kohtaan. Raportis
sani n:o 76 viime joulukuun 12 päivältä tein selkoa mite~ 

erittäin huonon vaikutuksen yleiskokoukseen teki Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan valtuuskuntien yllättävän heikko suhtautu
minen Kansainliiton aikeisiin auttaa Suomea mahdollisimman 
tehokkaalla t&vallaj poikkeuksen teki tässä suhteessa pre
sidentti Hambro~ henkilökohtainen rohkeus ja päättäväisyys. 
Raportissani n:o 8.i viime joulukuun 30 päiväl ta tein selkoa 
lähinnä siitä, miten yksinpä Sveitsi paheksui Skandinavian 
maidea raukkamaista esiintymistä. 



Kun sitten tuli tll!metuksi ensinnä sotamarsalkke. Manner
heimin ja si '~ t emmin Herra Tå.savallan Presidentin ::.mheiden 
kautta heti r auhansopimu'rsen jälkeen, että Ruotsi ja. :'lor ja 
olivat maaliskuun fllt'~sa kiellollaan estäneet Englantia ja 
Ranskaa lähettämästä Suomelle tarpeellista soti.laalli sta apua 
vaikean sotilaallisen t ilanteen pelastamiseksi, syntyi kai
kissa Kansainliiton piireissä entistä ehkä vieläkin voimak
kaampi ka t keruus niitä kohtaan; samaa voidaan san~ Sveitsin 
yleisestä miel ipi teestä. 

Olin er9ällä l ounaalla lukuisten ulkomaalaisten kanssa, 
.. ku.n t uli tieto että Ruotsin kuningas oli henkilökohtaisesti 

käAnt~~yt Rcnskan si lloisen p~ämini sterin , .Daladier'n yuoleen 
pyynnöllä, ettE l ihsi vallat eivät vaatisi joukoilleen kautta
kulkuvapautta Ruotsin. lävi tse .3uom~lJ auttamiseksi. Tämä tieto 
antoi etsimättömän aiheen eräälle l äsnäolleista selostaa kahden
keskisesti minulle aivan YKS ityiskohtia myöten ru ten Skandina
vian valtuuskQ~at olivat v: ime joululuulla yleiskokouksessa 
tehneet kaiken voitavansa, että Kansaia1i i ton apu Suomelle 
tulisi l!lahdollisil!lmlin huomawnatto.naksi jl:l siis itse asie.3sa 
mahdoll i 3i~n pa~siivisek si, jotta sen kl:lutta Ruotsi ja 
l:orja. sää styisivät ulkopolii ttisil ta vaikeuksilta. Asia sinänsä .. ei ollut minulle mitään uutta, mutta se oli kui tE-nkin omansa 
vahvistamaan sitä kä si ~~stäniJ jonka oli~ esittänyt jo viime 
joulukuulla yllämainitsemassani. raportissa.. 

Sen jälkeen tuli maailman sanomalehaistöön Tukholmasta 
sähke, jossa kerrottiin ministeri Erkon molem-pien sotilas
attaseansa kanssa käynee~ henkilöxohtåsesti kiittämässä Ruotsin 
kuningasta kaikesta sii tä avUsta, minkä Suomi oli saan ut 
Ruotsil ta. NälIB kii tokset eivät oll6et scpusoinnu.ssa sen 
kansea, mitä ensinnä 30tamarulkka Manne:;.oheim. ja si t t emnin 
Herra Tasavallan Presiientti puheissaan olivat lausuneet Suo
men saaman sotilaallisen avun täydellisestä riittämättömyydestä. 
Vaailmn hämmästys oli niin suuri, että m.m. eräs henkilö, 
joka siihen saakka. oli toiminut aalldollisimman tarmokkaalia 
ja monipuolisella ta~alla Suomen auttamiseksi, ilmoitti ~nulle 

h~ti luopuvansa raikista enemmistä to~en piteistA Suomen -- . - "'.". '" 
h1väksi. 



• 

S~OJ.O.alaisia s'lnomaleHiä lukiessani en ole voinut vapau
t a siitä käsi tykse~tä, että Suomessa ei oHa vieläkään kä

sitetty oikeall~ tavalle miten ma~lma arvostelee Skandinavian 
maiden suht!!utumi sta Suomen . . chtaloon. Meillä tehostetaan 
yhtämittaa kui~a paljon rahaa ja t~vJcraa, jopa vap~a~htoi

sia Suomi on saanut Skandinavian ma ilta, mutta mahdollisitnilll1f, 
nöyrs ssä j a varova isessa mu,)dossa on uekallettu hieman. vii
tata sitten tosip..~i a.anJ että .uotsi ja !Ior ja muka pel9.
taakseen oman asemansa "estivät ~nglannin ja ~anskan sotilaal
lisen avun saapumisen Suomeen. Muu ma&ilma pitää noitd Skan-
dinavian ~~iden rrulallisia y.m. avustuksia i van mitättöminä 
sen t o~iesian rinn91lu , että alusta ~:kaen Ruotsi ja Norja 
estivät Suomen saamasta juuri sitä apua jota se kipeimmin 
tarvitsi, nimittäin v~inaisia viereita sotavoimia. 

Ruot s in ja Norjan taholta on ulkomaille koetettu esittää 
niiden puolustukseksi m.m. sellaisia selityksiä, että Suomi 
itse arvioi väärin sotila311iset edellytyksensä ja luotti 
siihen, että se kestäisi omin. voimin ja ulkomaalais ten vapaa
eht oi sten avulla ain~in toukokuuhun s aakka. Jos si i s Venä
jän ylivoima Kar jalan Kan!laksella 0 oi ttautui jo b elJtikuulla 
ratkaisevan suureksi, oli mka turha va8.!'antae RUJtsin ja 
Norjan aS3maa engla~tilais-r~ skalaisen armeijan. ilm3st~misen 

• kautta SUOmBL avuksi, kun tänt apu joka ta~auksessa olisi 
saapunut liian nyöhään. ~ähbn selitykseen olen kutulut 
kaikiltakin tahoilta vastaväitteen. että Ruotsin ja Norjan 
asia ei oll~t nrvostella olisiko t!mä apu tullut liian 
myöbe.~n, koska ~äasia kui tankin olisi ollut, että Ruotsi 
ja Norja olisivat tämän luvan myöntämisellä osoittaneet 
luopuneensa harhaluulostaan, että DS voivat europalaisen 
sodan loppuun saakka säilyttää puolueettomuutensa. 

Useissa eri raporteissani tä1liin vuoden kul\Essa olen 
osoitt~ut miten itse a~i8es~ toivotonta on ollut Skandina
vian maiden luulo, että Europassa on kolme ryhmiä val
tioita: Saksa totalitärisine ystävineen, demokraattiset läJIISi
T811a~ ja sitten 100 ~seBti neutraaliset ~at. Tosiasia 
on viell tällä hetlatlll, että Sveitsi, Belgia ja Hollanti 
nojautuftt kokonaan Inglannin ja Ranskan sotilaalliaea 
apullll, jos Saksa kävisi niiden kiappuua. SkandinaTiaa _ude. 



• 

5. 

olisi tullut menetellä samalla tavalla, mutta sitä ne eivät 
tehneet. Seurauksena on ollut, et~ Tanska on nyt saksalais
ten miehittämä , Norjasta on tullut &nglannin j ~ Ransk~n 

liHtolaiI!9 n ja Ruotsi pysyy edelleenkin upuolueettomana" 
vain sen we,n turvi sas., että englantilais-re.!lskalainen yli
voima peloi ttaa s.inakir_ toistlli r;eksi Saksaa rYltymästä vihol
lisuuksiin ~yöskin Ruotsia vastaan. Ni in ~it~lle siis on 
nyt tuo Skandinavian maiden yritys pysyä ayrjässä johtan ut 
kat astrofin tiellä . 

Viimeksi eilen olin keskustelui ssa lukuistenkin täkäläis
te d:p~omaatti~, sekä Kansainlijton johtavien henkilöiden 
kandsa ja aivan yksimielisesti tuotiin esiin &e käsitys, että 
jos Ruotsi ja Norja olisivat kuusi viikkoa s:tten antane9t 
Englannille ja Ranskalle oikeud~n lähettää sotajcukkoj~ Suomar 
auttamiseksi, ei tällä hetkellä ainakaan Norja olisi sodassa, 
vaikka ehkä T&nska olisikin tullut miehitetyksi. Nyt maksu
vat siis Ruotsi ja Jorja verise!J. hinnan siitä, että ne 
muka puolueettomuutensa pel astamiseksi uhrasivat säälimättä 
Suomen. 

Siitä saaYJka kuin Norja joutui sotaan olen ollut lukui
sat eri kerrat kosketuksissa sihte eri störr kanssa saadakseni 
selville m.m. onko odotettavissa, että Norja tulee pyytämään 

• Kans'3.inliiton apua. Aluksi täm kysymys olikin sangen "polt
tava", jopa siitä tehtiin tiedusteluja Englannin alahuoneessa, 
mutta nyttemmin on minulle sanottu tilanteen kehi ttyneeDl 
lopulliseen ratkaisuunsa seuraavalla tavalla: 

Norja ei tule pyytämään julkisesti sen enempää Kan
sainliiton neuvoston ~lin yleiskokouksen kut sumista kool l e 
käsittelemään sen joutumista saksulaisen hyökkä~'ksen uhriksi. 
Sensijaan Norja toivoo, että Kansainliiton sihteeristö kään
tyy kaikkien jäsenvaltioiden puoleen jonkinlaisella kirjel
mälll, jossa esitetä~_ toivomu että jäsenvaltiot sovelta
~t kuki n omasta yksityisestä tahdostaan Norjan hyväksi sit~ 
päUöslauselmaa. jonka yleiskokous teki viime joulukuun 14 
päivänA Suomen hyväksi 1 

Tätä menettelyä on tietääkseni tahdottu perustella 
sellaisella sofistisella selitykselli, että Kansainliiton 
julkinen puuttuminen asiaan voisi johtaa Saksan taholta 



" 
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6. 
vaatimukseen, että erinäiset maat jättäisivät K9.Dsainlii ton 
mieluWamin kuin ryhtyisivät avoimesti Kansainliiton yleiskoko
uksen päätöksen kautta käytännöllisiin toimenpiteisiin Saksaa 
vastaam. 1 

Näi tä tällaisia. Saksan muka uhattavie. _'ienHi maita ovat 
tietysti ensi sijassa ne, jotka ovat Saksan naapureita: 
Ruotsi, Hollanti, Belgia, Luxembourg ja Sveitsi. En voi vapa\l 
tua siitä käsityksestä, että Ruotsi on jälleen ollut liik
keellä hoitamass~ omia asioitaan. Kansainliiton päetös Suo~en 

tapa~sessa oli sille erittäin epämieluinen ja nyt se on 
tahtonut välttää joutumasta siine!!. välikäteen, että se 
joutuisi KfJ.nsail'l~iit,ossa. ensinnäkin ~tukisen tuomion alaiseksi 
menettelynsä joLclosta SUOI!.en suhteen ja toiseksi sa:ksalaisesn 
purist'iksesn, jos se yleiskokouksessa äer.eEtäisi avun antami
sen puolesta Nor jalle. 

Mutta myöskin Norjalla on ollut huono om~ tunto. Senkin 
olisi ollut vaikea ryht~ yleiskokouksessa ajamaan asiaa 
omaksi hyväkseen silloin kun se Suomen tapauksessa kielsi 
sotilaallisen avun antamisen. Näin on siis nyt tultu siihen, 
että Norja käyttiiä hyväkseen Kansainliiton ul1:opuolella Eng

lannin j&. Ranskan sotilaallista a:pua, mutta ei tahtonut 
sallia tämän avul1. tulevan Suomen pelaste:miseksi. 

Palaan tShän asiaan edellämainitsemani l fiaJ emw&n katsa
uksen yhteydessä. kuriirin läheisen lähd~n vuoksi en ennät'ä 
tsssä yhteydessä valmistaa sitä raportti&.. 

En voi olla tekemättä vielä erästä vert~ilua Suomen ja 
Norjan tapausten välillä. 

Toissailt8na olin läsnä eräässä tilaisuudessa, jollolD 
professori Malohe, Syeitsin ylähuoneen varapre sidentti, piti 
laajan esitelmän täijllä ~~n~ve'issä käyn_tins! johdosta Lieux 
da Genhe'in valtuuskunnan puheenjohtajana Suo~S9a. nenen 
esi tyksensä varjokuvineen. jokE. kesti 2l tuntia, keskeytyi 
~&rta toisensa jälkeen mitä valtavimpiin suosionosoituksiin 
Suomen hyväksi. Esitelmän jd.~~sn minut oli kutsuttu vielä 
vaatimattomilla illallisille. jonka kulU3SSt' sain kuulla 
jokseenkin yksityiskohtaisesti minkä vuoksi Suomen tapaus 
yhäkin elA! Sveitsin kansan mielessä mi tä rakke.immassa 
tossa: Suomi O!l näyttänyt kaikille pienille kansoille. ot tä 



• 

kannattaa t istella viimeiseen saruu{a oikean asian puolesta . 
Sitävastoin maksavat nyt Sk~ndinavian maat kalliin hinnan 
k!:1ikist8 !)oliitti3ista l askuvi:-ueistäen ensinnäkin luottamEtlla 
siihen, että S~ksa kaikis8a olosuhteissa kunnioiG~~isi nl l~en 

koskemattomuutta ja toiseksi, että yleensä ei tarvitse pi tää 
huolta puolustusvoimiensa kehittämisestä. Luonpollieesti tunne
taan mitä sU1.1:"inta myötätuntoa Norjaa kohta8.Dl sen 'Iloksi, 
että se on joutunut väkivaltaisen kobtel~ el~ ~ seksi ja että 
se siitä huolimatta uskaltaa tais tella. Mutta En&lannin ja 
Ranskan otet tua ~orja liittol~isekseen menettää tämä t araus 

tt kaiken sen sankarihohteen, joka l3hte~ttömä sti ympäröi yksik
seen : äte tyn Suomen. 'o!'j a on nyt vain osa Englannin ja 
Ranskan taistelua Saksaa vastaan, ~ sitävastoin Suomi yksi
nään pal jasti koko maE..i l mb.lle v,,!:.ä l äisen sotilasvall8ll. sisäi
wan heikkouden. 

• 

On luonnollisesti selvää, että Suomen tulee kaikista 
pe ttj~yksistä huolimatta koettaa kehittää edellaen yhteistoi
minttiaI'..sa Skmdinavien maiden kanssa. . utta tällöi!l olisi 
mielestäni Suomen asetuttava kokonaan toiselle kann~le kuin 
tSMn sa&kku: lreidält ei tule oLa enää ldltisti a!1ova puoli 
j& miltei millaiseen kohteluun tahansa tyytyvä puoli, vaan 
meiden on oltava pcliittisesti yhtä rohkeat kuin konsanaan 
meidän puolus tusvoimamme ja koko kansamme sinänsä. Ellemme 
vaadi paljoa on meidän turha odot '~aa että Skandinavian maat 
pelkästä jalomi(,U.syydestä teki sivät !!leille suuria tarjouksia. 
Aloi iin Ruotsin kanssa neuvottelut Ahven&.Illllaasta keväällä 1937 
ja vasta marraskuussa 1938 päästiin lopullisiin tuloksiin. 
Sillä välin piti Suomen vielå sallia ahvenanmaalaistenkis 
neuvotella Ruotsin kenssa joko välittömästi tai ainakim 
välillisesti tästä kysymyksestä. Olin v.1937 valmistanut 
suunni teuan lIUi8.lltie-yhteyksiell kehittämiseksi Suomen, Ruotsia 
ja Norjan ~~pissa, jotta voitaisiin yhteis9sti puolustautua 
joko venäläistä tai saksalaista maihinnousua vastaan, mutta 
sekin ehdctua kohtasi ennen kaikkea juuri !~or jan t<..hol ta 
mi tä suurinta epäluuloa. Suomen taholta olisi nyt käsi ttääk
aeni selwsti osoitettan ennen kaikkea juuri Ruotsille ja 
Nor jalle IDi tea niiden pasaiiTisuus yhte isten etujen suojele
ma.ei on ollut turmiollinen ei ainoastaan. Suo_lle, nan. 
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8. 
myöskin Norjalle ja ehlll läheisessä tJleyaisuudessa myöskin 
Ruotsille. 

Näissä sillcisissa Pohjoism~iden ulkoasiainminiete~ien kon
ferensseissa tuli myös mitä sal~isimmasti esille kysymys siitA, 
että Ruotsi ja T~n8ka pitäisivä t sodan sattuessa silmällä Sak
san leivaston mahdollisia oper~tioita Ksttegatin ja Skagerrakin 
taholla ja että ne i moittaisivat havainnoistaan myöskin Nor
jall e. Nyt ovat tapahtumat osoittaneet, että Saksan miehitysjou
kot pääsivät kaikessa rauhassa menemään norjalaisiin satamiin 
Nor ja.n ennä ttämä ttä tehdä mi tään vatustt1ksen jär je stämiseksi. 
Skandinavian maiden yhteistoiminta ei siis ole kestänyt edes tässä ' 
kaikkein vaatimattomimmassa muodossa. 

Mutta sanottuani kaiksa. täJrän tulen jällesm vanhaan aihee
seeni: ei tule nojautua Saksaan eikä myöskään luottaa liikaa 
~naVlanmaihin. vaan Suomen Olli. entistäkin yhä intensiivi
simmin luotava suhteita länsivaltoihiQ. Jos öveitsl, Belgia ja 
Hollanti pelastuvat saksal~iselta hyökkäykseltä, jos Tanska ja 
Norja vapautuvat saksalaisten miehityksestä ja jos Ruotsi pää
see kaikesta huolimatta säilyttämään puoluettomuutensa, johtuu 
se kaikki yksinomaan sli tä. että Englannilla ja Ranskalla 01!l. 

johtav in sana Europan mantereen poliittisten olojen järjeste
l y5ää . Sen käsityksen varassa onkin minulle mahdollisimman 
mone a taholta vii.a viikkoina sanottu, ettei Suomen asema 
ole vielä tullut lopullisesti määrätykai. va~ sen hoitavat 
Englanti ja Ranska voitettuaan sotansa Saksas vastaan. Lo~di 
Halifax'in pääsiäistervehdys Suomen kansalle on kaikkialla 
ote ttu va taEm täysin :positiivisena poUi ttisem lupauksena 
siinä suhteessa eikä vaia palkkani "Toiteena" verisiin haBYoi-

himme. 

)( i n i s t eri: 
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Ad.: SugmeA. ja Saksan väl jset suhteet. 

Edelli sessä raportissani n:o 13 t.k. 16 pä iVältä tein 
sel~oa siita, millä t~v811a Gen~ve'in k~ainv~lisissä pii
reissä ja yleensä Sveitsis~ on arvos teltu Suomen ja Skan
diLavian ~aiden välisiä sun teita viime kuukausien ~ikana. 

Tä me seiostU3 jäisi kuitenkin sangen puolinaisekai, ellen 
sitä täydentäisi toisella raportilla Suomen ja Saksan vali
sistä suhtei st a. Mut tu ennenkuin tulen itse tähän pääasiean, 
on syytä kosketella kysymystä mitenkä yleensä Gen~ve'in kan
sainväli sissi:i pii rebsä s.rvJstellaan Calrsan nykyisiä ulkopo
lii t tisia pä~aa1eja ja vastaavaa kaytä nn01listä val mi stau 
ta väkival ttsuuksiin. 

Siitä saakka ~lin sota syttyi S~san Ja l änsi altain 
välillä den &ri nä isd ker r at r porteissani keI·tonut miten 
Sveitsissä on val l i nnut melkoinen hermos t uneisuus pelosta, 
että Sa sa yrH täL · hyökkäystä Hanskaa vastaan Sveitsin 
·1 ueen halki. Tätä LV.Jt t, muut ta jatkuu l uonnolli sesti yhä 
ja se on ollut suorastaan yl tJlDään päin. Tanekin ja Nor jlll 
jouduttua vuorostaan ~aksan sotilaallis ten toimenpi t eiden 
uhreiks i. Tosin on tunnet tu jonki.nlaista helpoitusta siitä, 
et tä Saksan uusin isku on suuntautunut pohjoiseen päill, 
koske. ei tahdota uskoa, että Suksa aivan SamB.a!l aikaan 
hank~isi Sveitsin vihollisokseen. mutta mitään lopulli sta 
Sveitsin vapautumista saksd:~iselta vaaralta ei silti pidetä 
suinkaan varmana. 

Eräs näkökohta tulee erittAia tietAvien 3veitsiläisten 
taholta täsaA yhteydessl esille, vaikka aiU ei julkisesti 

T-. 
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2. 
lainkaan mainita: mitA Italia tulee tekemään ? Niin kauan kuin 
Saksa& ja I~bli~ välillä ei ole täytti sotilaallista yhteis
toimintaa tuntuvat neme tietävimmät sveitsiläisp.t piirit pitä
vän maansa asema~ kaikesta huolimatta verrattain edullisen~. 

Laske taan nimi ttl! in, että Svei tsi lJystyy Pl tämän hyvä sti puo
llansa Saksaa vastaan kunnes ranskalaiset ja engJ.antllalset 
.i.cr.to'" ja maavoimat ennä ttävät tULla avuksi. Jo .. sitäv stoin 
Italiahi:l hyökkä i si 3vei t sin kimPPU11!l se.!IlaE a ker tau kuin Sa' sa 
kävi si 9. sema pe.l joa vaikE: 'J.rn.maksi sen vuoksi, e t t t! Sveitsin 
eteläi si n J~ , l ähinnä Tir.cinon kantoni on vaikeasti ~uolus

te t tavissa I taliasta tul€~~~ yl ivoimaa vastaan. 
Oraa levotto!lluuden 9. i heensa 8vei t silll:\. vi elä on :liis ti! 

kovin l ukuisista saksalaisista, jotka kahden viime vuosikymmenen 
ai ksna ovat pdä sseet pesiytymään Sveitsi ' n. Tietysti neiden jo' 
koss~ on paljon nais ia ja lar sis ~ekä vanhoj a ~iehiä, mutta 
mui ta saksaldsia miehiä on si ttankin vielä kohtuuttoman paljon. 

Kysytään sen vuoksi todellis~lla levot tomuudella tulevatko 
nämä asekelpoisct saksalaiset ' hyökkä yksen tapahtuessa :pysymään 
lojaaleina, vai menettelevätltö he san.ul l a t &.vdla kuin viiL19 
vuosien aikana. on t apahtunut Itävallassa, TsekLoslovakiassa, 
Puolassa , Danzigissa, Tanskassa j a Norjassa? 

Täytyykin myöntää, että tähän huolestuneisuuteen ilme isesti 
tt on aihetta. Itävallen, Tsekkoslovakian, Puolan, Danzigin, T~nskan 

ja Norjan miehitystä on aina järjestelmällisesti valmisteltu 
käyttämällä hyväksi näiden maiden viranomaisten ~erkkäuskois~utta 

saksalaisten "pakolaisten" suht.een, turisteihi:rll, nuorisonvaihtoon, 
y.m.s. 

Sveitsiläiset lehdet sisält9vät toisten 'ilkomaalaisten sano
malehtien t avoin runsaasti tie toja siitä, miten nyt viil'l9ksi 
Saksa suoritti ~anskan illätykselli~9n valtauksen ja miten myös
kin Norjassa tämä 801utus oli s&atu ulo~tumaan uivan arweijan 
ja laivaston korkeimpiin piireihin saakka. 

Li seksi on tullut tietoja miten parhaillaan Jugoslaviaan 
on tulvinut suuret määrät saksalaisia nuoria miehil, jotka 
OTat pyrkineet asettumaaa muka turisteina tai elinta~eiden 
ostajia. y.m.3. ni.dssl strate~isesti tärkeimpiin ko~tiin eri 
osissa JugoslaTiaa. Samaa on ollut havd ttaTissa. niin vAi 

lIlYösm Rume.ni8Ssa. 



Lähimpien aikoj€n kuluessa saanemme vast aukeen 
millä tavalla Sveitsi, Jugc31 avia, Rumania ja ehkä 
maat selviytyvät n3istä saksal aisista aineksista. 

kysymykseen 
jotkut muut 

Tämä kaikki antaa etsimättömän aiheen selostaa mitä eri
näisi ssä sveitsiläisissä pllreissä, jopa sanomalehdissä, on 
joko kerrottu suoraan tai ainakin viittail~u Saksan t0delli
sesta suhtauw.misesta Suomeen lähinnä viime blukausien aikana. 

Vauhtia näille huhuille on aivan e~ikoisesti antanut 
saksal isten sanom~ehtien suhttiutumi~en Suomen sankarilliseen 
taisteluun Van 9jää vastaan. Et i~i minua voitaisi syyttää 
yksipuolisesta kuvauksesta, otan tähän ministeri ':Juorimaan 
rapor tis ta n:o 2 v.k. 14 päivältä erään kappaleen. Selosta
essaan saksalaisten ~anomalehtien kir joi tuksia Suomen ja Venä
jän välisestä sodasta ja juuri niinä tiikoina syntyneesta 
rauhb.sta ministeri Yiuorimaa jatkaa: "Lehtikir joi tuksi in sisäl
t n suo:-as taan sadistinen vahingonilo siitä kohtalosta, mikä 
SuoJte~ osaksi on tullut ja void.e.anps sanoa pettymys siitä. 
ettei Suomi kokonaan tullut tuhotuksif ' sillä täällä puhutaan 
vain Stalinin lempeydestä." . 

Sveitsissä on ai na pidetty iel ssä jonki~~aisella mieli
pehalla, että Suomi viime maailmansodan päiviltä saakka 
tahtoi ylläpitää Seksaan niin läheisiä suhteita, että Suomen 

et m~ ulko~oliittiset edut ehdottomasti joutuivb.t siitä kärsi-
mään. Kun nyt Saksa on lOQ%-sesti mielih]Vällä nähnyt Venäjän 
hyökkäävän Suomen kimppuun ja päässeen siitä poliittisesti 
hyötymään " on Sveitsissä minulta monelta taholta kysytty, 
eivätkö saksalaiset olleet itse asiassa käyttäneet Suomen herk
kAuskoisuutta hyväkseen s8lllalla tavalla kuin he ovat mene
telleet Itävallassa, Tsekkoslovakiassa, Puolassa ja nyt viimeksi 
Tanskassa seka :Jor jassa. M3.ini tsen vai n pari henkilöä. jdka 
ovat viime kuukausiDa käyneet Suomessa ja ovat päässeet 
tutustumaan sansenkin yksityiskohtaisesti oloihimme ja edelly
tyksiimme puolustautua Venäjää vastaan. Molemmat heistl oyat 
aivan eri tilaisuuksissa antaneet minun hienotunteisesti ~ 
mlrtäi, etteivät yksinomau. Ruotsi ja .Norja ole jättänee" 
mei ta pulaan, vaan. on. tapahtunut yhtä ja toista muutakill 
suorastaan. Suomen rajojen sisäpuolella, joka oa ollut °tllDSa 

v~ingoitt~aan SUOBen puolustusetuja. Viitata~ Petsamoon, 



Sallan rintuaan. järkytUTääD. taisteluun SUlIIJIIIUl rint8118.1la, y ..... 
ja Jq.yUIa eiTätkö sak.alaisten sonet ole olleet taTalla tai 
.ella peli •• ä lIukana käyUbiUlä ~äksi suo-.l.aiahn liikaa 
IlUsta Saksaa kohtaan. "äät ulkoualaiset sano_lehdet OTat ti .... 
suhteessa tehneet suoranaisia Tiittailuja aitl eräät saksalaiset up
seerit OTat saaneet aikaan Suomen TahiDgoksi. 

Valitan suuresti, etta postinkulun säinnöttÖllyyden TUoksi 811 

ole saanut käsiini "Uuden SuolBn" DDlBroa t.t. 7 päiTältä ja olen 
senTUoUi pakoitettu tyytJlllään Tain "The Taas"in kirjeenftihtajan 
pitkähköön sähkösanomaan, jossa hän selostaa karaali lannes Ir 
natiuksen artikkelia "Saksa ja Suomi" yllälllainitussa "Uuden Suomen 
DUErossa. 

Sikäli kuin "The Ti.mes"in julkaisell8. sähke iäsU kirjoituk
se.ta on oikea, en · Toi olla · tuo_tta tässä. esiin kiitollisuuttani 
kenraali Hannes 19natiuksen esiintymisen johdosta. HarTa henkilö 
Suomessa Tiimeisien 25 TUoden aikana on ollut niin järjestelaälli
sesti poliittinen .Tastustajani kuin hän juuri sen johdosta, ettl 
hän on kaiken aikaa luottanut Saksaan ja minä päinTastoin en kos
kaan ole lakengnt T&roittamaata sellaisista harhalaakelaista. lIyt 
hän on .iis tullut aiTan samaan käsitykseen, jota minä olen kai
ken aikaa edustanut, IlUtta sen hän on TalitettaTuti tehnyt 25 
TUOtta liian m~hääa. Kuinka paljon toisin oli.ikaan aseDl8lllll8 .ekl 

• .isään- etu. ulospäin, joe Suomen yleinen meliJicle Tii.ae TUo.ik,.
OIIinl olisi käsittänyt, etta Saksan poliittiset periaatteet ja 
päbaalit eiTät ole sopusoinnussa SUOll8a kansan elinetuj_ kauaa. 
~ suuran Ta.tuun AIi.tä TäärisU. laskelaista kantaa 

aalkoin_ osa SUOll8n sanomalehdistöl yllipiti8saääa kansa...... er
heellisiA aielipiieitA liiti, ettl Sak.a on T&rsinainen ulkopoliit
Unen yBtäTbM. • tahdo tbel laiData erinäisiä .anomalehtikir
joiiukaia, TUIl tndJll ot\uaan tahiD. kappale_ "Uud_ Suo.. päl

kirjoitukse.ta T.k. 19 pliTäal: 
-et..- aaaaaet odoth_Uomu runsasta IQ'ötätuntoe. ja tu

kea, aita ole.. 1rcdn.P1~ ~öa odottuatoaM eplJ8tlTllU.yytta. 
laike.. \lH& eplaelTJJdeaal ja bblir18al _idla .,t olisi PJrit-
tlTl. ... l~e ___ ta ...... w.- ja alaU autturuseata ta,.... 

.. T~ru~ ••••••••••••••• • • • • •• 
• 1iku 1iuAa.~ eiTl.~ _lIU ojlllAUIUlCIrwi eikA aialpolii1i-
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tieia aielialoja ole päi8tett&~ ~ikutta.aaa ulkopoli
tiikkaan, 'ftan plin'ftstoin cm sisäpoliitUeiseaki.n tek .. 
• isissl ja sanonsiasa tarkellllin kuin liiti usein eDll8n 
cm tapahtunut otetta~a huomioon niiden mahdollinen ulko
poliittinen 'ftiku\usr 

Kuinka oikein tällä kaikki onkaan saottu. Tali
teth~sti ei aäitl terwitl periaaUeita ole Suo_ssa 
koTinkaan laajalti .uistettu TiilBist8ll 25 TUOden aika
Da. Päill'ftstoin GIl aiDa koetettu tehostaa kiitollisuut
t8.IIIM Saksaa kohtaan ja luottuusta sen netaiseenkin 
alUun, joe illODain8l1 Taara uhkaisi _itä. On unhoi
tettu aillä ta~la Saksa _itä itse asiassa kohteli 

T. 1918 ~aikeuksis ... 
SitA eneala _idin on s$l mi.etaa saks81aisten 

lehtien .-nettelJl Tiime kuukausien aikana. menettel1l, 
jonka ainieteri Iuorillaa ·7111 laiD8. .... ssui kohdassa 
ainn oikein karakterisoi. Otan täetl hänen raportis
ta. TielA eräin kohdan. jossa hän salo8taa "Berliner 
Bör8enzaitung"in kirjoituata ~ii.. maaliskuun 13 pIi
Tlltl ja joisa 8anot8lUl Il",: 

·Sakea ei ole koska_ 'ftatinut 'ftst&palTeluk-
8ia, se · ei ole k08kaan kiitosta Pntlny\ tai Taati
.aksia 8811 perusteella a8ett8llQt". 

!osia8ia GIl, etta. ennailiin Sak8a suostui .
tuaan Suo_Ue sotilaallista apua kftälllJ. 1918, 8e 
asetti .Ula niin raskaat rauhanehdot ja kiristi 
•• laie_ kauppuopiEks8ll, ettei Suaaen iueDlisndee-
ta. olisi olIn\ jUen. aitäill .uuu. kuin nW. liuL 
Sakea ftoUa .,öhaaia alkoi 'ftlitella Tersaille8'iD. 
reubansopi.llllks8ll ankaruutta, se ei tahtonut laiDkUa 
.uetaa aitA 8e wotta aikaiHuiIl oli Suomen IIlhte_ 
pitlD.Jt hyTiAkin kohtuullieua. Inraali Hanne. l&DaUua 
oli aiTaa oikeassa Tiitate81U1l ertikkelislUll lminka 
jlrje.telwl1]iae.ti Tiilei8teR 2D ~od8ll aikana Suoai QR 

tlkDJ\ kaiken TOitaT8Il8a kiitollisuuten8a 080ittaaiaekai 
Sakeaa bhta_. Qa turha .anoa, etta. tbl kaikki oli.i 
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tapahtunut rksinOlll8.8J1 l118idän omasta heikkoudestaJJlll8; kyllä. 
Saksa 111 itse osannut koko tänä aikana esi ttaä TaatiDksia 
jotta tämä "Kiitollisuus" maksaisi TUositULin raskaan kor
konsa. 

luonani eTi eilen eräs sveitsiläinen herra, joka 
T. 1937 oli oleskellut pari Tiikkoa Suomessa ja joka nyt 
tuli minulle vakuuttamaan, että hän tulee edilleeDkin jILt
kamaan propagandaansa Suomen auttamiseksi. Poistuessaaa hän 
sanoi: koko koopan tulisi suomalaistua, jotta se kohoai
si edes jonkun Terran kunnioitettava.lle moraalisella tasol
le, mutta Suolll8n ei tulisi eurooppalaistua., sillä. S8l1 

kautta se menettäisi juuri sen korkean lRoraa.lisen tascm., 
joka sille teki mahdolliseksi käydä sankarillisen sotansa 
Venäjää vastaan ja sillä saavuttaa historiassa kuolematto
man maineen. 

Hän oli ehdottomasti oikeusa. Suomen maine on to
della niin äärettömän korkealla kSltta maailman, että si
tä Suomessa tuskin ymaärretään täyteen mittaansa. Kuten 
edellisissä. raporteissani sanoin, pelkään, että Suomessa ei 
Tieläkään esitetä kuinka katkera sivistynyt maailma on 
Skandinavian maita kohtaan Suomen kohtalon johdosta. Jokai
nen heikkous ja herkkäuskoisuus Suomen puolelta. Saksaa koh
taan on samaten omansa vahingoittamaan meitl. Suomen puo
lustusToimien ja koko kansankin uljuus sodassa ja rohkea 
luottavaisuus tulevaisuuteen rauhan raskai.na päivinl 8Dsai ts .. 
kaiken huolenpitomae kansainTälisen kunnioituksen alalla tu
levieDkin sukupolTien hyväksi. 

Ministeri: 
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VIITTAUS : 

P:NÅ .... KUUTA 19 ... ..... P:TTY ..... . n:o _ 

VIITTAUS : ..... O. U . M . 19 . 

Ulkoasiainministeriö .... I..I..E 

ASIA : Genhe' in-lähetutön raD.orttLn: 0 15 • 

Ohellisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle lä
hettää raporttinsa n:o 15, jonka otsakkeena on 

Eräitä huhuja Skandinavian maiden suhteen. 

M i n i • t • r i: ~ 
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r 
Asia : Eräi ta huhuja Skandinavian _ 

eiden suhteen • .... _. __ ._ .. _ .. _ .......................... . 

V.k. 29 päivänä lähetin Ministeriölle salasähkeellä n:o 
186 selostuksen keskustelustani erään entisen saksalaisen 
diplomaatin kanssa; samaa asiaa olen käsitellyt tarkemmin 
raportissani n:o 13 t.k. 16 päivältä. Sen jälkeen olen toi
sesta lähteestä kuullut samasta asiasta yhtä ja toista li8AI: 
Luonani kävi eilen eräs ulkoEalainen, JOBa tiedot. kaikessa 
pessimis.dssään Saksan poliittisista aikeista ovat valitetta
vasti aina osoittautuneet sangenkin oikeiksi. 

Keskustelustaai hänen kanssaan olen tänään lähettänyt 
lyhyen selostuksen salasähkeellI n:o 201 ja täydennykseksi 
pyydän täten kertoa vielä seuraavaa! 

Hän oli tAysin vakuutettu siitl, että Saksa ei tule 
kauankaan kestämään taloudellista painostusta, vaan oa se 
sen vuoksi pakoitettu lähi.pien kuukausien aikana koett-.aan 
saada luropan mantereella aitä tärket.piA sotilaallisia rat
kaisuja aikaWlle 

Hän aloitti kiertokatsauksensa Skandinavian maista ja 
sanoi olevansa vakuutettu, että Tanskan ja Norjaa .dehi ttä
.dnen on Saksalle vaia sekundAäriu. pA~i strategisessa 
suhteessa, .utta taloude1l1sesså suhteessa easiluokkaisen tär
ke( elin tarpeiden saaaiseksi Tanskasta ja raudan saa.dseksi 
Ruotsista. SitäT&stoin, .dtA sirategisiin DlkGkohtii. tulee. 
on hJTinkin väbAD SUtA balI., ettA Saksa k1D_isi Nor
jasta käsi. klJllAän täysi. tehokkaasti sotaa Inglantia vastaan. 

Toiseksi oli hillan llielesUb pidettlTl siJ..lll.I tila ... 

JAKELUOHJE: ""'.'uohjema/leJa: 

T ..... ' ....... 
T ..... ''- Ja , ...... , .. ",'n'.t .... IIII • • 
E' u ............... tladollu .... 'n. 
EI u'komuaduetukeen. mutta ulk ....... n",lnlat ... iOn liadoi-

..... In • 

..... A .. 
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teen kehitystl Hollannissa ja Belgiassa päin. Hän ei pitä
nyt lainkaan lIahdottoll8lla, etteikö Saksa koettaisi houkutella 
Englantia ja Ranskaa lähettämään lf:orjan auttamiseksi aelkoisia 
sotavoi.da ja toiseksi sitoaa~ suuria sotavoimia Ranskan 
pohjoisiim osiin sen tapauksen varalta, että Saksa aloittaisi 
hyökkäyksen Hollantia ja Belgiaa vastaan. Hajoitettua .. näin, 
jos se onnistuu, Englannin ja Ransko. huomion Pohjanmeren 
taholle, Saksa voi keskittää pääiskuusa Balkanille päin. 
koska Englannilta ja Ranskalta menee hyvin paljon aikaa 
ennenkuin ne ennättä~t saada riittävän suuria sota joukko ja 
lähe te tyksi kenraali Weygandin armeijan avuksi • 

N01l8ee siten kySYllYs. hän jatkoi, IIillä tavalla Italia 
tulee kaikkeen tähän suhtautumaan. Hän piti eri ttAill enteel
lisellA. sitä tosiasiaa. että Italia on llhet~ sangen suu
ria joukko-osastoja ja hyvinkin paljon sotat&rpeita Albaniaan. 
Italia siis ilIleisesti valmistautuu johonkin, kySYllYS on vain 
sii tA. ryhtyykö se Saksan ja Venäjän kanssa sotilaalliseen 
yhteistoi.dnt&aa Balkanilla, vai ovatko nämä toillenpi teet 
sekundääristl laatua. Mutta jos otetaan huomioon miten Italian 
sanoaalehdistG viime aikoina oa täydellisesti vääristellyt 
sotilaalliset tapahtuaat Tanskassa ja Norjassa Saksan hyväkSi, 
miten italialaiset ylioppilaat panevat toimeen mielenosoituksia 
Inglantia vastaaa, miten suuri saksalainen sotilaslähetystö cm 
saapunut Bao .... 1.a.s., iäytn .dtl. vakaviuin peljätl.. että 
Italia aikoo lähi..As&ä tulevaisuudessa siirt,. aktiivisesti 
Saksan puolelle. 

Hän sanoi oaast& puolestaaa tulleensa siihen tulokseen, 
etta Italia lähinnä vain odottaa päAseekö Saksa pesiyt,w6än 
pysyYti8esti Norjaaa, vai jaksa~ko lDglanti ja Ranska ajaa 
saksala~ sieltl pois. 

Jos niia klviai, että Saksa saisi ylivallan Norjassa ja 
Ruotsi vielä s8nkia jllkeea koettaisi pys,. puolueetto.ana. 
ei ole lainkaan pidettlvI uhdottoaana, etteikö Venäjä sopi
si Saksan kanssa yhteisesti saalii8jaosta pohjois-luropas8&, 
koska kerran 1Dgl8D ti ja. Banska ei vi t ole kpnneet s_ 
pare..u.n paolustuaaa Korjaa koske.ttollllutta. 

'usiDkia siUi tapauksessa. että 'mä jAsta ja Saksasta 
tulisi Balkaailla kAsia -~ii ttolaiset, oJl, hyvinkin todennlköis 



• 

• 

3. 

että tämä sotilaallinen yhteistoiainta kaakkois-luropassa joh
taisi vastaavaam sotilaalliseen esiintymiseea pohjois-Europassa. 

Olen viime päivinä ollut hyvinkin paljon kosketuksissa 
täkäläisten diplomaattisten piirien kanssa ja olen havainnut, 
että suurin piirteiB katsoe. samat ajatukset askarruttavat 
virkaveljiäni. -

Luonani kävi eilen illalla eräs diplomaatti, joka juuri 
oli tehDyt kie toJla tkan Itävallassa, Saksassa ja Baltian ui ssa. 
H!n kertoi minulle laajasti havainnoistaan; koska häntä ylill8.l
kaan pidetään henkilönä, jolla on suuria sympatioja Saksaa 
kohtaan.., tahdon seuraavassa selostaa lyhyesti keskusteluani hä
nen kans saaDil 

Saksa on järjeste!.ällisesti hajoittanut sotajoukkojaan siten 
ett5 Itävallassa nykyisin tapaa miltei yksinomaan lIKii saksa
laista sotaväkei, jota vastoia aikaisemmat itävaltalaiset joukko
osastot on siirretty läntiselle rintamalle ja ehkä niitä on 
lähetetty ayös Norjaan vuoristosotaan tottunein&. Niin hyvin 
Wienissä kui. Saksassa hän oli tavannut eräitä korkeimpia 
saksalaisia upseereita, jotka olivat jokseenkia yhtäpitävästi 
lausuneet tunnustuksensa natsijärjestelDälle, koska se oli 
tehnyt mahdolliseksi Saksan ulkopoliittiset saavutukset viime 
vuosien kuluessa. Mutta järjestel.an heikkoutena oli se, että 
kaikenlaiset epäkypsät ainekset olivat päässeet johtoasemii • 
ja tahtoIvat käyttää valtaansa sekä sis!- että ulkopoliitti
sesti arvelut tavalla tavalla. Seurauksena on ollut, että 
siksikiJl tärkeät henkilöt kuin Goeri-H" Hess, Goebbels j.n.e. 
olivat alkaneet menettäa sangenk:~ nopeasti aikaisemman vaiku~
valtansa. Sen vuoksi Hitler koettaa kaikin keinoin pysyttää 
vallan ainakin omssa käsisBäIn, .utta on alkanut ilmetä oi
rei ta siita, ettei enää luoteta hlneenkääil yhtä pal jo. kuin 
aikaiseuiae TbI aiheutuu ennen kaikkea siita, ettl nykyinen 
tilanne on i tae asiassa kokonaan toinen kuin se, jota hän 
viie vuosina ali tuis'sti oa hahJloi tellui ~san kansa eteen 
luvatessaan, että hän suorittaa Saksan alueellise. laajennuksen 
taysa rauhallisin keinoin. Se onnistui ltavallan ja Tsekko
slovakian suhteen, IlUtta Ben jAlkee. O'Yat kaikki tapahtuat 
käyneet aina pIinvastaiseen suun'tf,aa. lnsiDlis8kBi tuli Itki
kllnnOa viiE e1oku* lQiU, kuJi Hitler kaikista aikai88llllista 
puheistaaa huoliaatta Itki. plattiki. ottaa Venäjla .J8tä~kseene 
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Siitä oli heti seurauksena sota Puolan kanssa. Puolasta 
Saksa ei ole hyötyayt läheskään niin paljon kuin aluksi 
koetettiin selittää Saksan kansalle. Samalla jouduttiia 
sotaan Englannin ja Ranskan kanssa. Hitler oli ~neen 

vakuuttanut, ettei hAullä ole mitään aikei ~ Ranskan suhteen 
ja sen saksalaiset tahtO'Y8. t yhäkin us~oa, mutta sitä ra.s
kaammasti Saksa nyt kokee kaikki seuraukset sadas,ta Inglatmin 
kanssa. Tanskan valtaamista on luonnollisesti tenehditty ai
nakiR. jonkinlaisena uutena ulkopoliittisena saavutuksena, .utta 
Hi tler on luvannut palauttaa rauhan solmiamisen yht&ydess! 
Tanskan suvereenisuuden entisellee.. Ulottamalla vihollisuudet 
Norjaan saakka Hitler ODt herättänyt Saksassa mitä laajillllissa 
piireissä epäluuloa, että hän on Jliarvioinut Saksaa mahdolli
suudet sieltä käsin saada annetuksi Englannille täysi. 
tuhoavia iskuja. VielA ~ikkyy Saksan kansan edessä pelko 
että sota laajenee Balkanille saakka, jolloin Saksa m.enettää 
suurimman osan siitä hyödystl. minkä se tähän saakka on 
saanut rauhallisten kauppasuhteittea ylläpit~sen kaut~ 

Balkanin maiden kanssa. 
lertojani sanoi kuulleensa näiltä korkeimmilta upseereilta, ' 

että ' lIYösnn armeijan pääjohdon taholla aljetaaa entistA yhä 

enemmän epäillä Hitleria taitoa henkilökohtaisesti johtaa 
• sota voitolliseen loppuu.. Sen vuoksi ei enää pidetä mahdot

tOJlllD&, etteikö Hitler jonkun suureaman sotilaallisen 'f8,stoilli
käyaisen jälkeen vetäytyisi s,rjään jättäAkseen armeijan käsiin 
korkeimman vallan ja rauhan palautumisen kaikki vaikeat teh

tävät. 
Armeija luonnollisesti ei voi pitää pysy-Täisesti käsis· 

sään Jl8.an poliittista johtoa, ja sen vuoksi, hän selitti, 
.onarkistiset Tirtaukset ToittaTat alaa upseeriston keskuude 

Iita Ruotsia tulee, oli hän auistaTinaBJl, ettl Saksan 
sotilaspiireissl lasketaaa seuraavasti: 

Jos Sakaa aaa hål tuunsa koko Norjaa, joutuu Ruotsi 
puristukseen kollelta eri taholta aaaaan aikaan kai. Ruotsia 
ainoaksi kosketukseksi länaiTaltoje. kanssa jäi S~rrak ja 
Kattegatt. ili ole. laink~ ahdotoat., etteik:lS Ruotsi tlllöia 
itse asias8& _uttuisi saksalaiseksi protektoraatikai. , 1os se 
iau yri ttaisi nkaTU. ftstarilltaa, jäi Saksalle' ahdollisuus 
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5. 
tehdä uusia sopimuksia Venäjän kanssa Baltian maiden ja Suomen 
kustannuksella. Tällainen pelko, hän lisäsi, on il.eisesti val
lalla Bal tian maissa. Liettua näkyy pelkäävän, että sitä uh
kaisi vaara enemmän Saksan kuin Venäjän taholta, ja sen vuoksi 
se siirtää parhaillaan pääkaupunkinsa Kaunasista Vilnaan sikä
läisten veDläisten joukkojen turviin. Virossa taas venäläiset 
olivat jo Suol!en sodan aikana rikkoneet sopimuksensa Viron 
kanssa pitämällä siellä suurempia sotavoimia kuin tämä sopimus 
edellytti. Hänen tietArlänsä ~an Venäjä oli käyttänyt Suoma 
vastaan noin 45 divisionaa jaA;kaikki nämä eivät mahtuneet 
sotanäyttämöa lähimpään ympäristöön, sijoittivat venäläiset 
useita divisioneja llyöskin Viroon odottamaan vuoro8J1B6 lähteä 
rintamalle. Tämä menettely voi minä hetkenä tahaasa uusiintua. 

Kaiken kaikkiaan, hän sanoi seuraavansa tapahtumien kehi
tystä Itämeren ympärillä mitä suurimmalla huolestuaisella saa 
johdosta että Ruotsi ei auta Norjaa nyt kun viell Norjan 
arlleija kykenå8i edes jonkinlaiseea vastariataan. Juuri se 
seikka, että Saksassa lasketaan tavattOaJlli paljoa riipp1lT8Jl 
sii tä, saadaanko Ruotsi peloi tetuksi pysyJlään s11' jässl., oli 
hånesti paras todistus miten vaarallinen Pohjoismaille ja 
Baltian T8ltioille on nykyinen Ruotsin passiivisuus. 

Innen lähtöini Helsingis~ v.1938 olin laatinut erään sa
laisen 118l1Orandwain, jossa oli otettu huomoon Suomn ase_ 
sellaisessa tapauksessa, että syntyisi joka uusi -Tilsit-. Tii.s 
keväänl näihin aikoihin oli Helsingin lehdissl luettåvana tflillLgell

kin pilkallisia huomautuksia tästä muka Jtu.mallisesta "Tilsit-
vaarasta. liiden silloisten naurajaiJl . olisi hTfl muistaa 
varoitustBDi. Uudistan sen vielä ker~ lksityiskohtiia en 
tässl tahdo .aDDl. silll jokaisella, jolla on aielikuvitusta 
ja sen lisäksi rii ttä~1 harki tsemstai tali, voi ' itse tehdä 
johtopäätöksen" • 

. • i n i 8 t eri: 
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Pyydän seuraans88 täydentäl raporttejani n:o 11 ja 12. 
T.k. 23 plivänl klvin jllle8JI. Sihteeristössl neuvottele

Essa yllbainituista asioista silta varalta, etta tilantees88 
olisi tapahtuaut joitakin muutoksia. TI.llöin sain tanta herra 
lWnborgin. joka juuri oli palannut Pariisista, aillJ18 h!n oli 
K.Avenolin PJ1DDöstä .atkustanut. 

Herra Benborg kertoi Helsingisll saaneEIlaa eri keskustelu
j8JI. kautta sekä Hallituksen jlsantea etta tuO.ar1 Gartzin 
koaitean kanssa .ahdollisi..an tarkan kuvan Suo.an kiireelli
siaistA avustustarpeista. TbAn eri aineistonaa hän oli kooa
nut raporttiia, josta hln luovutti ainulle kappaleen. 

Koska pidin itsestäln selvlnl, että halL 011 laati_t · 
raportial tarkkojen muistiinpanoje. .uka~, en selosta si ta 
tlell ainn yksityiskohtaisesti. 

~ 

Uuksi hAn eiRi tåee, ettl evakuoi tuj'jen lukUIIIlrl tekee 
noin 435.000 heDkaI, eli l~ SuoMn koko vlestösU. liran
oaaisille IIUOdoewll AlriallAiseJl. vaikaakai probleeaibi hankkia 
toa.atulo evakuoiduille. VarsinkiJl sen vuoksi, ~ttl tbIn 
VIeastOn tl~Jt poistaa Venljllle luovutitttavilta alu8il ta RiiJa 
Uriuiis .. lJh,.all ajaa.. aenetettiin hJTinkin -paljoa karjaa • 
.aatalo .. tyeskaluja jeR.e. 

Inna kaitba tanitaaa varakkaiden kansoja. avusWsta. 
jotta saataisiin eveboiduille baaki iukai uudet toillHatuloa 

, edell~Jkaet. Taraiakia rahallill8. tuki oliasi tllllia 1arpe_. 
atta ·lIJCSakia. sellais.t -iahj&t. kuia .aatalOukoDHt. MM"" 

............ ~: 

T ......... 
T---.Ja ....... .......... .......................... ... "".n tl.t_~ 
...... • ...................... '.'''''' ........ i6n tiedoi-.......... 
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keittiOkalustoT j.n.e. olisint tenetulleet. Pieatilallis8Il 2. 
on lasket tu tarYi tseT&Jl noa 1000 _. aSUDIlon r akan taaise8ll 
ja noin 1300 _. auihin tarpeellisiin rakennuksiin; edelleen 
katsotaan tani ttaTaIll karjan hankkimiseen noia 500 _. ja 
llUihin kAteisaenoihin noia 300 _. Kaiken ' kaikkiaan sanotaan 
tarvitta~ Taroja noin 40.000 pie~iljelijAA Tart ... 

Te611isuust}'OTäestöA sanotaan siir~1Ileen Karjalasta noin 
3).000 he~elt eli aukaanlaskien heidän perhe"elUll noa 
100.000 henkel. 'l'Allekin Tlestolle on koe1lttaTa saada ulko
oista apua, jotta sille voitaisiin h8.Dkkia uudet aSUDIlot 
j.n.e. KeskilIlarin on laskettu uusiin tyOllisasUlltoihin ~ 
vi ttann noin 1.000 "... a8Wltoa kohti. Lilllksi olisi 11108 
hankittan huonekaluja, kei ttiOkalustoa j .n.e. )fyOSkia eTa
kuoiduille klsitfMlisille ,. ... s. olisi hanki ttan mahdolli
sia.an paljoa ulkoaaiia apua. Sama koskee myöskin kalastaja
Y4e.töI, yhte8llei noin 18.000 hankel, perheet mukaanluettuna. 

Raportin toisessa osassa selostetaan kuinka paljo. Ta

hink.oa veDllliset . poui tukset ilasta kAsia ont saaneet 
aikaan. Herra Renborc huoaauttaa, että DAistA vaurioista ei 
Tiell hlnan ollessaan Suo_ssa ollut j oleaassa tarkkoja las
kema, autta otaksutaan niiden nouseTan ROin 2 miljaardiin 

"_:aan. )fyOskin sille osalle Täestöi, joka ,ODl joutunut 
klrs~ämr. iI.apo.-ituksi&ta olisi koetettava hankkia mahdol
lisiaasD paljon ulkoaaista apua. 

Baportin ~olmannessa osassa tehdäln selkoa yksi tyiakoh
taisa1ia eT8kuoitujen as ... sta. neljbnes8l. osassa taas 
sel.ostetaaa inT81iidien, sota-orpojen ja sotaleski~n aseau. 
linoastaaa inTaliidi8l1 lukulädatä oli herra · Renborgille 
HelsingisaI alUlettu eDD8kkoti-etoja; heidln lukaAArln81 oli 
anioi tu noin 10.000: ksi. )(i ta Maa · sota-orpoibl.n ja sota
lesnin tulee on niistä lUftttu antaa tiedot II1nhM-j .. 
Baportin Tildanlles81 9_S8& tUdlln selkoa elin'tanekJsJlQk
.. a1;l. luuUlUles8& 8n ' .-lostettu teollisuuden ja liikenteen 
rekoaltr,.,iaU.. Bei tsallmessl osaS8& klsi telllb kJsJllJ8t& 
kgulllis- ja kahdiat .. DDes_ 0...... siTist,..l.bIstl 11 ... 11. 

Iuten . taata lJhJestl selostuDest.ui kl}' ilai. raportti 
ei ole bia 12 __ kirjoiteta 8inn pituinen, On -
TUOtei hJTia ,..ar:rettlTia", ette1 aiih. ole lOi.ut .~ ...... 
t1l ai tila }kai tyiUoåtau-,ia Uetoja. ..tikka ai tte. 
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3. 
tarkkoja laskellllia. IApikl~DI ajatuksena kui teDkin on, ette. 
ulkomaiden tulisi antaa mahdollisimman paljon apua suora
naisten l~jojen muodossa, jolloin lahjoittajan niai voisi 
tulla. pysyväisesti kiinni. te t yksi esia. pieniljelyksea, t~

väen asunto talon t~.s. yhteyteen. 
Keskustelussaan kanssani herra Renborg ilmoitti viell, 

että Helsingissä vallllistellaan parhaillaan niiden hAnen ra
portissaan mainittujen tietojen täydennykseksi aivan yksityis
kohtaisia uusia listoja kaikista mit! toivotaaa saatavan 
hanki tuksi Kansainliiton välityksellI. Koska minulle ei ole 
vielä saapunut aitAAn tlllaisia tAydentivi! tietoja. pyysi 
hän mi~ua tiedustele.aaa koska suunnilleen nimi uudet listat 

V)lt . 
olisi/ odotettavissa. Lähetin asiasta viel! samana päivän! 
ministeriölle aalasäbkeen n:~ 204. 

KitA taas tulee kysyaykseen suoranaisista ulko.aisista 
lainoista, sanoi herra Renborg saaneensa Helsingissä sen 
käsi tyksen, että sielli valmistellaan parhaillaan suunni tel
maa noin 100 ailj. dollarin hankkiaiseksi Yhdysvalloista. 

II. ivenolin nyt palattua Pariisista kävi. tAnään bADen 
puheillaan, jolloin hän vastasi eri kysymyksiini seuraavasti: 

)(itä ensinnä tulee herra Renborgin tuomiin tietoihin 
He1.siDgistl, oli bAn keskustellut niistl II.Colijnin kanssa. 
Vii ttaan rapOl"'ttiini n:o 11 t.k. 16 päiväl tA. He olivat 
tulleet siihen tulokseen, hän sanoi, ettA täti. avustustoi
mintaa on koetettava kaikkien mahdollisuuksien mukaan kehit
til, mutta vasta sen jAlkeen kuin Suoai asettaa KaDsai .... 
liiton p.e\.tl1lkU tilaia ykBitpskohtaisen ohjel .. , voi-
daan kAydl klytlnnöllisiin toiasnpiteisiin kAs~ksi. Kuinka 
paljon suoranaisia ' lahjoja tällOa tullaan Suoaelle eri 
maista anta.aan:! , voi kAydA ilJai vasta sen jälkeen kuin , . 
niille on esitet\y tt.I ohjelaa. 

Laina -asiasta l1.ivenol taas . huoautti, ettl Suo_n 
hallituksella tuntuu oleTan jo selTl ohjela suuren qe

*ikkalaiSlll laillln saaaisaksi ja oli, bb jatkoi.. herra 
Benbors tullut siihen kAsitykle8Jl, . • Uai .ai_kau toiatat
_81 lIalaiqiSal - odoteta suoranaisia lainoja. IlUilta aailta. 

• 



4. 
1tti tään Olllaa edes välillistä al02tta lainojen halllkkiaiseksi 
Suomelle ei näis sä oloissa, sanoi Il.Avenol, Kansainliiton luul

la voi van suunnitella .. 
Kun olin ltinisteriöl iä saamieni ohjeiden mukaan t.k. 12 

päivänä käynyt M.Avenolin puheilla asiainhoitaja Toivolan 
keskustelun johdosta herra Hambron kanssa erinäisistä toimen
piteistä Suomen rahalliseksi tukemiseksi (viittaan raporttiini 
n:o 11), tiedusteli n mitä M.Colijn oli näistä kysymyksistä 
arvellut. K.Avenol vastasi, että Il.Colijn oli ollut hänen 
kanssaan 8i tä mieltä, että Suomen jäsenmaksu kuluvalta vuodel
ta voitaisiin odottaa tulevan pyyhkäistyksi, mutta sitävastoin 
M.Colijn oli ollut si ta mieltä, että olisi suMauduttava suu
rella varovaisuudella ~ambron ajatukseen suoranaisesta rahal-
lisesta avustuksesta Kansainliiton o.an budgetin puitteissa. 

T.k. 23 päi viinä tiedusteli Kansainvälinen punainen risti 
Australian Punaisen ristin pyynnöstä millä tavalla edulli,im
min voitaisiia toimittaa perille Suomeen Australian punaisen 
ristin kokoaaat tavaramäärät Suomen siviiliväestön auttamiseksi. 
Australiassa oli suUDni teltu kahta tietä, joko PetS8..:la tai 
sitte. Genuaa, jolloin Kansainvälisen punaisen ristin olisi 
hoidettava tavaran kuljetue Italiasta Saksan lävitse Suomeen. 
Lähetin tämän johdosta Ministeriölle salasähkeellä n:o 205 
tiedustel_. Ministeriö vastasi sähkeellä n:o 107, 24/4. että 

4t tavarat olisi koetettava varastoida johonkin ranskalaiseen 
satamaan. Tämä vastaus on sekä suullisesti että kirjeellisesti 
tiedoitettu Kansainväliselle punaiselle ristille. 

)fi ta taas tulee Svei hin apuun Suomelle, oli minulla 
21/4 pitkähkö keskustelu pääkonsuli Schauweckerin kanssa. 
Häll vali t ti, että ai tään lopullista tilitystä Hilfswerk fur 
Finnland - Aide Suisse A la Finlande' in toiainnasta . ei viell 
voida odottaa. koska kestää kauan ennenkuin kaikki pa~kalliset 

koai ted ennättävät saada tilityksensä lihetetyksi Zurichiin. 
Samassa yhteydessä hän otti esille kysymyksen olisiko 

syytä järjestll Sveitsissä vielA olevien . lahjavarojen käytto 
sitall, ettA ne annettaisiin joidenkuiden piell~viljelijlill 

käytettäväksi, niill ettl aan kautta sadaieiia joku tlrun 
PJ'8~iI!"ll auisto Suo_en Sveitsin avustuksesta. Vastasia 
hänelle, että lahjoi ttajilla tiet,..ti on oikea itse vapaasti 
_lrltl varoje. lopullisesta klyttbd.8eatA Swmessa, autta 
huoautin toisaalta, etill Suo_ssa on lIi tl suurin puute 
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kaikesta sellaisesta jota tarvitaan lasten, sairaiden. inva
liidieD y.a.s. auttamiseea. 

Sovimme että tällä viikolla, niin pian kuin konsuli 
Hoffmann-Hess on palannut Baseliin, kAvisin sekä BernissA 
ja Baselissa että mahdollisesti ~öskin ZUrichissä yksit.yis
koht.aisesti neuvottelemassa niiden henkilöiden kanssa joiden 
hoidossa varojen kokoaminen lähinnä on ollut. 

Toissapäivänä t.k. 27 päivänä soitti minulle kansanedus
taja Kyllikki Pohjala Pariisi sta ilmoittaen, ettei hänelli 
ollut enää aikaa käydä minua tapaamassa, Tao tlytyi hAneDi 
kiirehtiä Italiaan noustakseen laivaan matkaansa varten Yhdys
val toihin. Sen vuoksi hän pyytämällä pyysi minua tek_äAn 
yhäkin voitavani, jotta Sveitsistä saataisiin sekä rahaa että 
lääkeaineita lahjoiksi Suomen Huollolle varsinkin sairaiden 
lasten !Ii tt~iseksi. hän maini t.si, että sairaita lapsia laske
taan Suomessa olevan noin 49 ~ ja hän lisäsi että lasten 
kuolleisuus on ollut. suorast.aan peloittavan suuri. Ottaen 
huomioon, että Svei tsiJl kansa, joka pitää jyrkäst.i kiinni 
maansa puolueet.tomuudesta, on kokemukseni mukaan osoittanut. 
harrast.avansa aivan erikoisesti Suomen siviiliväestön auttamis
ta, on mielestäni täysin kohtuullista, että lopullisten tilien 
julkaiseaisen yhteydessä voidaan osoittaa, kuinka runsaast.i 

• sveitsilUsiä varoja om käytetty nimenomaan juuri tähän tar-
koitukse8ll. 

Jlikäli minulle on ilmoi tett.ll, suunni tallaan sveitsiläisen 
lääkärikomission palaamista Suomesta ensi kuu. puolivälissä. 
Tämän retkikunnan ensimmäiset menot suoritett.iin niistä 
100.000 frangista, jotka Sveitsin hallit.us oli asettanut. 
Sveitsin punaisen ristin käytettäväksi. Kootuista lahjavarois
ta on pidätetty noin 100.000 fr. vielä loppuselvityksiä 
nrten. lfikäli minulle OD il.moi tettu, lasketaan, että tämä 

SUll1ll8. riittää niihin tarkoi tuksi iIl. 
ZUriohin koululaiset olivat koonneet 30.000 kiloa 

suklaata suomalaisia 1sb.ululapsia varteIL. Kaksi 'ftunulastia 
saatiin noin kuukausi sitt.en vielä mena.AAn Saksan kautta, 
mutta knlmannen vaunun saksalaiset palauttivat. 
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6. 
Vaud'in kantonissa koottiin varoja ambulansslvaunun lah

joittaaiseksi Suomen armeijalle. Koska Sveitsistä ei saatu 
ostaa vaumua. hoiti lähetys~O asian site~ että- ~unu ostet
tiin Belgiasta ja lähetettiin Brysselin lähetystön toimenPi- ) 
teestä edelleen Suomeen. Ki tään:~ uutista sanoaalehdissl tai 
muuta ilmoitusta vaunun saapumisesta perille ei toistaiseksi 
tänne ole tullut. 

Kirjelmällä n:o 781/33, ~4 lähetin vilmeksi Ulkoasiain
ministeriölle erinäisiä ehdotuksia suomalaisten lasten autta
miseksi m ••• Sveitsin llaanviljelijäin Liito~ toimenpiteestä. 
Tahdon lyhyesti mainita, ettA liitto oli suunnitellut: otta
~sa vastuulleen noin 5.000 la;.en hoitamisen. Mitään vas
tausta Helsingis~ ei näihin eri ehdotuksiini ole saapunut. 
Koetan siitähuolima tta edelleenkin pi tä! vireillä alkuperäistä 
ajatusta, että Sveitsissä koetettaisiia koota varoja nimenomaan 
juuri suoll8.lais ten lasten auttaaiseksi. Tässä tarkoituksessa 
oa Bernissä toimiessa eri tyinm kon tsa, mutta sen tYÖSDDi
telyä luonnollisesti on vaikeuttanut se seikka, ettA ei ole 
voitu lähteä laatimaan lopullisia suunnitelmia ennenkuia Hel-
singistä on tullut vastaus mitä Suomessa ennen kaikkea 
toivotaan Sveitsissä tehtävän. 

Toivon eunen ensi kuun loppu~ voivani lähettäl yksityia-
ta kohtaiseapia tietoja viel! kaikesta muusta mitA monipuolisi~ 

eeta toiminnasta Sveitsissä Suomen auttaaiseksi. 

j i n i s t eri: 
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Oheisena lähetystö kunnioittaen Mini steriölle lä
hettää raporttinsa n:o 17, jonka otsakkeena on: 

Sveitsin asema. 

14 i n i s t e ri: 
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Tilanne muuttuu päivlietä *dseen niin nopeasti, että 
ennenkuin raporttini ennättävät huonojen kuriirisuhteiden vuoksi 

• HE'lsinkiin 0vat ne jo ·JE.eimmassa tapauksessa liian vanhoja. 
Koetan kuitamkin seura~vassa antaa erinäisiä hajatietoja t'lan
teesta Sveitsissä. 

Kun Saksa hyökkäsi Tanska&n ja Norjaan, tunnettiin Sveitsissä 
ainakin jonkinlaista, joskin tilapäistä helpotusta, mutta ~ti ~ 

Saksa elo ·tti vihollisuudet Hollantia ja Belgiaa vasta~ ymmärret~ 

tiiD, että Sveitsin asema alkoi jälleen käydä vaaralliseksi. 
Halli tus määräsi sen vuoksi t.k. 10 päiväIä seuraavaksi päiväksi 
lopullisen liikekannallepanon. jhtkudtin t.k. 10 päivänä ill81la 
Bern iin ja se juna oli niin täynnä sotaTäke!, että sotilaita istui 
pitkin käytävien lattioiteki~. 

Monelta eri taholta on minulle sanottu, että. t.k. 10-11 päivien 
välinen yö oli kriiti1lisin, koska silloin Saksa olisi voinut 
yllättää Sveitsin keskellä mobi1isointia. Iyt toista viikkoa myö
hemmin ollaan jä11eenp~erran levollisempia. 

~äprobleemi on: Mitä Italia tulee tekemään J Jos se 
yhtyy sotaan Saksan liittolaisena. nousee kysymJs voivatko Saksa 
ja Italia jättä! rintamaans&, joka muuten ulottuisi Pohjanmerestä 
Välimereen , Sve i tsin kohdalla e.u1d>t\... 

SveitsissA seurataan~in aivan erikoisen suurella huolella 
tilanteen kehitystä Italiassa. Täkäläisiss! diplomaattisissa 
piireisal katsottiin noin viikko sitten, että Italia järjestel
mällisesti pyrki mukaan sotaan. Sen laivasto oli ~eskitett7 

....... uohjem8l'-Ja: 

T .... ..... 
T .......... ja ........ . ... ... .. .mInleterl6I1 •• 
EI ~ tledoltukllln. 
EI"'~. mutta .. Ik ....... nmln .. teritln 1I.cIoi • ....... 
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osi ttain Adr" amnerelle , ositt b.in Aegeanmerelle nia, että tar
peen tullen se voisi sulkea Adrianmeren ja toisael ta taas 
hyökätä Kreikan kimppuun samaan aikaan kuin i talialaise~ sota"fOima t 

marssisivat Albaniasta Kreikka~ 

Mutta viime _äivinä ovat Etelä-.A.uerikan maat yhdessä Yhdys'" 
lBltain ja Vatikanin kanssa harjoittaneet aivan tavatonta painos
tusta Roomassa. Se on pannut kaikesta päät.täen Italian halli
tuksen vakavasti miettimään kannattaako lähteä mukaan sotaan. 

Eräästä saksalaisesta lähte estä olen kuullut , että Saksa 
koettaa houkutella Italian sotaan seuraavalla tavalla: 

Italian tuli si. jär j estää merenkulkunsa sotalai vo jen. turviin 
ja milloin länsivalla t tahtovat kontrolloida näitä italialaisia 
laivoja, oli si italialaisten sotalaivojen ammuttava. Sitäpaitsi 
Italian tulisi yllättävästi anastaa haltuunsa Tanger sillä seli
tyksell!, ettei se voi hyväksyä Ehglannin ja Ranskan yli val taa 

Gibraltarin salmessa. 
Omasta puolestani luuli ei n tällä hetkelli verrattain oikeaksi 

päätellä. että jos Italia ryhtyy näihin toimenpiteisiins se on 
merkkiDä sen aikeesta sekaantua sotaan. 

Palaan näihin kysymyksiia muutaman päivän kuluttua, koska 
kesken kaiken minut on tänään kutsuttu ZUrich 'iin otte.maan vastaan 
huomenna Suomesta palaavat sveitsiläiset lääkärit ja sairaan-

hoitajattaret. 

T 

.Il i n i s t eri: 
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Norjan sotavoimien antautuminen muutama päivä sitten ei 
tuottanut Sveitsin yle~ selle mielipiteelle sanottavaa yllät7s
tä, koska ymmärrettiin, että länsivalloilla ei ollut syytä 
hajoittaa sotavoimiaan siksi kauaksi kuin NarTikin seuduille. 
Sitä suuremmaksi mielipahan aiheuttajaksi tuli Itali~ yhty
minen sotaan länsivaltoja vastaan. 

Teoreettisesti katsoen Sveitsi on täysin neutraalinen 
maa, joka tahtoo suhtautua kaikkiin maihin samalla puolueetto
muudella. Toisin sanoen se tahtoo ylläpitää historiallisesti 
hyviä suhteitaan kaikkii~ maihin antautumatta mihinkään konbi
natioihin, jotka eivät voisi olla sopusoinnussa tällaisen po
litiikan kanssa. Mutta jokainen Sveitsissä viime vuosina asu
nut ulkomaalainen huomioi tsija OJln kui tenkill voinut todeta, että 

• mal:lll yleinen mielipide on kokonaan länsival tein puolella. Olen 
tätä aihetta käsitellyt useissakin eri raporteissani, enkä sen 
~~oksi tahdo mennä uudelleen yksityiskohtiin enemmän kuiJln on 
nimenomaan välttämätönU, jotta saisin kuvatuksi ' miten Italian 
sodan!julistus Ranskaa ja Englantia vastaan on vaikuttanu* 
Sveitsin yleiseen mielipiteeseen. 

Puoluakantaan katSOJlatta sveitsiläiset lehdet ont tuoneet 
i!.l valituksensa tästä sodasta "aisarruskansojen kesken-. 
Syy vihollisuuksien alkaaiseen on joissakin lehdissl esitetty 
selvemmässA, joissakin toisissa ep&selveJlllllässA muouossa. mutta 
~ssakin tapauksessa on vastuu sodasta pantu Italian nis-

koille • 

.lAKELUOH.lE: 

Ol,a .. 

....... uohjemal .. ja: 

TanI' ..... 
TanI' .... ja 1......, ... .... ......... ........... l.twlOlI • • 
.. ....,. ... 11 ........ tIe1IoItubIln. 
EI uIIt~. mutta ulk ....... nmlnlaterlOn tl~. 

tubIn. 
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Poliit tiselta kannalta katsottuna tämä uusi tilanne antaa 
SveitsilIe aihetta mitä vakavimpaam huolestumiseen. Se on 
nyt saarrettu kaikil ta tahoilta. Sen pitäisi saada tuottaa 
kaikenlaisia raaka-aineita, hiili! j.n.e. .aan omaa tuotanto
elämää varten, mutta käytännöllinen järjestely ei suinkaan ole 
helppoa. Sen pitäisi päästä edelleenki~ myymään vientituottei
taan, mutta edessä on ensiIDJDäisenä kysymykseni kuljetuavaikeua 
ja toisena kysymyksenä maksunsaanti. Saksalta ja Italialta 
puuttuu niin hyvin rautatievaunuj·... kuin valuuttaa, kun taas 
Ranskalla oa valuuttaa, mutta rautatiet Sveitsistä Ranskaan 

tt ovat alituisen pommitusuhkan alaisina. 
Sveitsi on koettanut varastoida mahdollisimman paljon 

raaka-aineita, mutta jos sota uhkaa tulla pitkäaikaiseksi, 
voivat taloudelliset vaikeudet käydA erittäin ikäviksi. 

Tahdon tässä yhteydessä alustavasti mainita siitä Ulko
asiainministeriön kirjallästä (4598/73, 26.4.40), jolla minua 
kehoitettiin tiedustele.aan Sveitsin hallitukselta clearing
sopimuksen aikaansaamisen mahdollisuuksia. Ollessani muiden 
asioiden vuoksi muutama päivä sitten Bernissä pyydettiia minua 
tulemaan Sveitsin talousministeriöön neuvott elemawa erinäisistä 
suuntaviivoista, mutta fmalla minua pyydettiin etten vielä 
ilmoittaisi asiasta Suomen hallitukselle enneDkuin Svei t si. 

.. hallitus ennAttäisi asiassa määritellä kantansa. Tätä kirjettä 
vastauksena noottiini en ole vielä saanut, vaan odotan sitä 
joka hetki. Näissä alustavissa neuvotteluissa annettiin minua 
yksi tyisesti .-märtää, että Saksa on saattaJlUt voimaan kul
jetusvälinei tteDSä täydellisen eäännöstelyB., joten Suomen ja 
Sveitsin välinen kauppa, järjestettäkOOn se ~litusten puoles 
kuinka hyviJ'l tahansa, joutuu kokonaan Saksan hallituksen ar
moille. lfaini tsen tämän vaiJl. esimerkkilii sii ta, mihin tavat
tomiin vaikeuksiin Svei tai nyt 05 taloudellisestikin. jou"wpo_ 

Viime päivinä on tapahtuuut vihollisaaiden len tovo imien 
puolelta Sveitsia alueellisia loukkauksia. Viimeksi viime vii
kolla neibiläiset joutuint apuil881t alaa muutamia saksalai
sia lelltokoneit&, pari päivät sitten Sveitsi protestoi Parii
sissa sen johdosta, ettl eräs ruskalainen lentokone oli 
ylittänyt raja. toissapAiriDI pudotettiia Genhe Ii. ja 
Lausannen väliseen BeDlne-ni.dseen rautatie80lIukohtaan 
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kahdeksan po~a , jotka tuhos i vat m.m. erään hotellin. 
Hetkistä II\yöhemmin. tuli 1·· etystön talonväem. asiaksi laskeu
tua lähe tystössä juuri valmistuneeseen suojakellariiB kahteen
kin eri kertaan. Eilen Sveitsin viranomaiset toteiivat, että 
nämä Renens'iin ja Genhe 'iin pudote tut pommit olfvat eng
lantilaista alkuperää; mutta aivan yleisesti katsotaan. että 
hyökkäyksen oli?at tehneet saksalaiset lentokoneet käyttä
mällä hyväkseen Hollannissa tai Belgiassa ?al taamiaan eng
lantilaisia pommeja. (Gen~ve'iin pudotettujen pommien luku
määrä oli seitsemän). 

Vaikka Sveitsi. poliittinen, taloudellinen ja mahdolli-
sesti sotilaallinenkin asema Olle nyt eri ttäiIll vakava. tä,.. 
tyy myt;ntä6, että mieliala maassa Olin pysynyt kauttaaltaan 
rauhallisena. Sensijaan ulkomaalaisissa piireissi kuulee 
varsim vastakkaisia otaksumia. Optimistit katso?at. ettei 
Saksalla ja Italialla ole mitään syytä saada vastaansa lähes 
miljoona sveitsiläistä, jos Berliinissä ja Roomassa varmasti 
luotetaan si ihe~ että sota päättyy akseli?altain voittoon. 
Voi ton jälkeenhän. Sveitsi joutuisi kuitenkin Saksan ja Ita
liSJl armoille. Pessimistit taas lähtevät siitä, että Saksan 
ja Italian etuihin kuuluu saada haltuunsa niin moni pieni 
Ea kuin mahdollista ennenkuim. Englanti ja Ranska ennättä
vä t koota kaikki voimansa. 

Näinä aikoina on mielestäni parasta 
vähän: profeetta loogillisuuden kannalta katsottuna, siksi 
vähän on viimeisten kuukausien kuluessa tapahtuuut Euro
passa sellaista, joka on loogilliselta kannalta selitettä

vissä. 

M i n i s t eri: ~ (alflLilJ:; 
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Sen jAlkeen kun postiyhteydet llnsi-luropan ja Suo_n 
välillä ont katkenneet ja lAhetystö_ Lontoosaa. BrJsselis81 
ja Pariisisaa OTat illBisesti ISnettäneet mahdollisuutensa 
sAAnnöllisesti lähettää. raportteja, täytynee otaksua. ettA 
GenATe'in-lähetystön tehtä~ksi on tullut entista ene..tD 
raportoida sotilaallisen tilanteen kehityksestA lAntisellA 
80 tanAyttböllä. 

Tilannehan kehittyy ei nin pAi~ pihAlta, YUIl suo
rastaan tunti tunnilta, joten .dnun taytl1 rajoittua piA
asiasaa Tata yleisiapiin suuntaTiiToihin. 

lbkI al ukai lienee syytä. ottaa tahln erAi ta kohUa ra
port,{iatani n: 0 3 hewkuu 8 pihA! ta 1933. Toi tuallaan 
tuntua aiheettou! ta palata ajassa takaisia s.i tse.aJl YUOtta 
arTostellakae... oikei. sotilaallista tilannetta IUropassa tällä. 
heitkell.l. lutta olen sitteDkia pluYastaista .del ta. 

ftssä. yllbainitusaa raportisaaai, jolla oli otsikkona 
"QDkkiI entei"·, teia selkoa .dten ahu lJb7ea8a ajaa_ 
natsiain Toitto Saksasaa oli aullistanut .dltei kaikki edel
lytJkset rauhaa Taralle alilyaiaall. kopasaa. Siihan YUOtee. 
_lUUta. lDslanti oli yhtA aittaa ayGnta.,t SakAli. lainoja 
ja riel.l ~littIDyt ranakalaiatakin palo .. Sakaall •• :.tta 
hewkuulla 1933 Saksa 88I1ouiDikia Ikkil irti aii ta Italian 
aloitteesta tapahtuaesta kanain..al.isesti jlrjeatelptl. ettei 
YUOSi 't'UOdal ta li8lttliai 8Otila_oja. 10 eDDen tlta tapaA
Qaa Saksa oli salaisesti 'I'U'udautunut noilla .ntenta 

............ jeMaI ..... : 

T .......... 
T ................... .................... ......... lel ... 
.... 011'1 ...... • ........... .... 
EI ... .....-.....- ........ ,,1111 I' , ............... tiedoi-........ 
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myöntämillä lainoilla. Tosiasia on, että Kansainliitossa 
laskettiin jo monta vuotta sitten Saksan saaneen entisiltä 
vihollisiltaan noin 12 miljaardia Reichsmarkkaa enemmän 
lainoja kuin se oli koskaan maksanut ententelle sotakorvausta 

Sivumennen viittaan erinäisiin raportteihini vuodelta 1935, 
jolJ.oin tein sangenkill laajasti selkoa miten kansainvälinen 
tilanne oli yhäkin huonontumistaan huonontunut sen vuoksi, 
etteivät Saksa ja Italia tahtoneet hyväksJA mnkäänlaisia 
sovinnollisia selvittelyitä; annen sen vuoden loppuahan Italia 
aloitti sotansa Abessiniaa vastaan. 

Si tten tulikin Saksan vastaisku, kun se maaliskuu 7 
päivänä 1936 äkisiti miehitti ReiniDmaan ja sillä aloitti 
tosiasiallisesti varustuspolitiikkansa uloskin pAi .. Olen sil
mäil!~ erinäisil raporttejani niiltä ajoilta ja voin tode
ta? JO 4 vuotta si ttell monella taholla aaTistettiiJl, että 
Saksa tulisi käyttä.a:än ReiniIl.lll.an miehittämstä uusiiB TAki
val taisuuksiia. Sitten tulivatkin hyvässä jär jestykaessl ensin 
Itävallan anastaainen ja sen jälkeen lopullinen valaistautu
minen nykyi saen so taan. 

Ne saksalaiset IIOtorisoidut joukot, joi ta käytettiin 
Itävallan miehittälliseen olivat laadultaan sangenkin keskin
kertais.t. Sen vuoksi Saksan täytyi valita kahden ratkaisun 
välilll,: joko yrittäl aonien VWDsien aikana rakentaa pareapia 
hyökkäysvaunuja tai sitte. ne oli hankittava anastuksen kautta 
jotain naapurilta. Niin tultiin niihin onnettoni. pliviin, 
n.s. JIIlnchenin-neUTotteluihia, ijolloin Inglanti ja Ranska 
suostuivat painostamaan Tsekkoslovakiaa siihen aAlrill, että 
sen oli luovuttava •••• rajalinnoi tukais ta.. ja vastuvasta 
aseistusest&e. IUJl tällä taas oli onnistunut, seurasi noin 
vuosi takaperin Tsekkoslovakiam lopullinen anastaainen. 

IrAs erittäin tietorika8 henkilö sanoikin mnulle, että 
Saksan suurin aenest" läntiselll ridaaalla näiDl päivinä 
on aiheutunut siita, että se on voinut klyttll Ranskaa ja 
Inglantia vastaan kaikki Tsekkoslovakialta 8D&sta.ansa erin
oais.t varustukset. BIn jatkoi 88Jl811rkiJl iroonis.... IInen
sI'f18", että Clwaberlain ja Dalacli.r opt olleet Saksa. 
toIiaaialliaia liittolaisia salliesaa&n .8R korvauksetta 
varaataut1aa !aekkoalcrrakia avulla Inglentia ja Baukaa ' •• liltAi'. 
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Mi tä taas miesvoimaan tulee, olti in kautta .ailun sHDi 
harhaluulossa, että Hollanti ja Belgia kykaneishi~ puolustau~

E8D! kuukausiJllääriä Saksaa 'Y8staan ja ettl .yOska Inglanti 
oli lähettänyt Ranskaan toistamiljoonaa Diestä. Sitte-.in on 
saatu nähdä, että Hollannb. vastarinnasta ei voinut olla pu
hettakaan. Eräs erinomainen asiantuntija on minulle kertonut 
seuraavaa: Saksa oli vuosien kuluessa perustanut suorastaan 
keinotekoisesti kaikenlaisia "li iketoimis to ja" eri osiin Hollan -
tia ja ennen kaikkea RoUerdalliiac. Miltei poikkeuksetta oliTat 
näiden toimistojen henkilökunnat saksalaisia upseereita tai soti
laita. Heti kun hyökkäys Hollantia vastaan alkoi, ryhtyivät 
näml "li ikeaiehet " omaan toimintaansa paralysoiden sillä mitä 
pahiDin Hollannin puolustuksen. KUJl Hollannin hallitus ei 
ajoissa ollut ryhtynyt tarpeelli si in toi_npi te isii .. ", edes 
Hollannin oaia natseja nataan, raukesi ean puolustus jo 
muutamassa päivässä sikseen. 

Ulkonaisesti oli Belgian puolustus paljoa pa.rellllll1lia kan
nalla t .utta Saksa oli itse asiassa osannut 801uttautua .,ö. 
siihen maalla. Ennen kaikkea se koskee kuningasta, joka oli 
saatu terrorisoiduksi siihen. .urin, että Belgian i UrajaD.. puo
lustus oli jätetty JIUka neutraalisuuden ni_sal liian heikoksi. 

Kaikkein pahinta oli, ettei kuniJIgas Leopold alistunut 
kenraali Ge..1wn johtoo.. Seuraukseu. oli, että saksalaista • 
onnistui, kuten 1askelaiin kuuluikia, Ardennien kautta tunkeu
tua liittolaisten rinia.an puhki. Kenraali Ga.elia oli sijoit
tanut kaikki parllaillllllt englantilaiset ja ranskalaise~ joukota 
Belgian läntisiin osiin. Niitä uhkasi nyt saario salklpuaialta. 
Aluksi näyUi silti kuin koko tälll Taltava ... maija joko 
tuhoutuisi tai joutuisi saksalaiseen soiavweuteen, eta 
ääri..tisin ponnistuksin saatiin lii ttolaistea 8Otavowen pU
osa pelaste tuksi, Taikka _netettiinkin suunnaton llAärl 8OW.
t~ita. Mitä s_ jälkeen tapahtui, sitä on täs86 sDlI 
tarpeeton toistaa. PIiasia on, että liittolaisten koko sot&
sUUllDitela oli _DJlJ"t I17'ttna sen kautta, että saksalainen 
propaganda BrJaaeliad oli estbJt Bel&1aa jo ajoissa VI.1'US

___ sta. udeui. .. rintaaa riittäTln lujakai. 
iris snitailliDen ... rati, joka tuonnottai. oli 8IUlIlUt 
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tehdä sangen kin yksityiskohtaisen tarkastusaatkan pitkin 
llaginot-linjaa ja si eltä eteenpäin. BelgiaEll _, oli luonani 
lounaalla lIUut8lla päivä si. tten, ja hän kertoi jokseenkin 
yksityiskohtaisesti miten epäilyttävän heikosti Belgia oli 
huolehtinut todellisesta puolustuksestaan ja ~ten sen vuoksi 
täytyy pitää Belgiaa pääsyyllisenä liittolaista. sotilaallisiin 
vastoinkäymisiin. Eräs diploEatti taas sanoi minulle viikko 
si ttea, ett6i voida vapautua siitä käsityksesti, etta Belgian 
kuningas alunpitäen toimi Saksan välikappaleena es~lä •••• 
Ranskaa ja Englantia ajoissa tuleaasta aiTan Belgian i ta
rajalle saakka. 

)fikäli eri tahoilta oa kuullut. oli yhtlDi syynl 
Italian äkilliseen päätökseen yhtyi sotaan se tosiasia, ettl 
Saksa oli I118nettänyt viiE viikkojen kuluessa niiDl suunnatto
mast i sotajoukkoja, ettei se jäännöksillä olisi kye~ 
pi tlmään hallussaan Hollantia ja Belgiaa, sekä jatkaaaan voi
tollis ta hyökkäystään Ranska ja Inglan tia vastaaJl. Sen vuoksi 
täytyi Italian julistaa sota, ei enää Kreikkaa vastaan, 
niinkuin alkuansa oli suunniteltu, vaan Inglan_tia ja lbinskaa 
vastaan. Heti tällän jälkeen aljettiin kiireellisesti kuljettaa 
italialaisia joukkoja Hollantiin j9. Belgiaan, jotta Saksa 
olisi saanut vapaaksi sikälAiset ~ehitY8joukkonsa. Puolastakin 
Saksa lähetti läntiselle sotanäyttbölle kaikki joukot, jotka 
suinkin voi tiiA sieltä naratta ottaa poia. lAin syntJi noin 
3 miljoonan ~ehe. suuruinen saksalainen lIyökkiYArIIBija, jota 
vastassa oli korkeint ain ~ljoQDa ranskalaista ja auu~ 
divisiona englantilaisia. Saksa saattoi sen vuoksi käyttää 
noin 150 di'Yisioua siten, .ttä Elutuan pAivln taistelJ.t 
joukot saivat le~tA, kun sitAvastoin Ranskan ja Inglannin 
tA~ taistella suoilla joukoilla JC)SI pAhAt. Tulkoon 
tAssl si'YUMllnen ainitukai, etu italialais-.en !oukkojen 
keskeslA pitkin Jlppien rajaa s.&itsiatA 1ll~ea saakka 
on aJClskin saksUisia ~nttejl. Saksa .ustaa hJYia ~ta 
Banskan ja Inglania tAJtJi riial aaailansodan aikana aa
~la ta~. a .. t~ Italian rinta... tArkei~iin kDhtiin 
o~a ryDenttejälD 7llApitblla tarpeellista rohk8llt1a italia

laista keHuucles_. 
~1Ul .-raalkka Niain. aodoaU nyqisa hallituksenaa. 

oli ibeiata, et1il iukoitukaeaa oli eaacla rauha aikaaa 
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miltei millä hinnalla tahansa. Tänäb saapuneet tiedot 
osoi ttavat kuiten lrin, että mieliala Ranskan virallisissa 
piireissä on jälleen tullut rohkeaamaksi. Laivasto oa lähe
tetty Iuropan vesiltl pohjois-Afrikkaan, Jlinne 11108 on viety 
melko määrä lentokoneita. Eräitä ranskalaisia joukko-osastoja 
on siirretty Inglantiin. Johtavat ranskalaiset kenraalit 
pohjois-Afrikassa ja Syyriassa ovat ilmoittaneet tulevansa 
jatkaJl8.an sotaa tapahtukooll Ranskassa mitä tahansa. lhdys
vallat eivät tule kaikesta päättäen luovutt8.118.am; Saksalle 
ja Italialle A1Erikkaaa. siirrett,a suunnatonta ranskalaista 

kultakassaa. 
Sveitsi on nyt miltei täydellisesti saarroksissa. Vielä 

eilen päästiin GenAve'istl Anne.asse'iin, joka kaupunki sijait
se~ nel jännestunnin päässä GenAve' istä, mutta sekin raj a-osa 
voi tulla suljetuksi miDii hetken! tahansa. Iläml Sveitsissä 
tuntuu kuitenkim jatkuvan ulkonaisesti yhtä rauhallisissa 
olosuhteissa kuin aikaiselllDin, mutta on turha salata, että 
tärIä saartotila painaa lIieliä. lfaini tsen siitä vai. pari 

esiJIerkkil. 
Kaksi luotetta;at Suoai-ystävää - kumpikin 

toisistaan - 18Usui~minulle luottamuksellisesti, 
on tAyclt luettelot henkilöistl, jotka on heti toimitettava 
keskitysleiriia siinä tapauksessa että Sveitsin miehittAainen 
tulisi kysyJl1kseen. He sanoivat kuapikin valmistuneensa siihen, 
että he vaaran tullen poistuisivat ajoissa maasta, lIiklli 
siihen eDää ilmenee tilaisuutta. He ovat vapaamielisia 
liikelliehil eivätki katso voivanaa alistua diktatuur1valtaan. 

O. osansa tässA pesswaisd on tie tysti sillA tavalla, 
jolla saksalaiset sano_lehdet avoi.esti puhuvat 1ur0paJL tule .. 
vasta "järjestelystä", jolloin Saksa ja Italia jakaisivat keske

Däb Sveits~. 
lI:yvin yleisesti tuoaitaan Svei tais81 Yhd,..val tain hidaa esi 

tyaiDln ja Jhdytlän pAiainis teri Churchillia sanoihin, ettA nyt 
Inglanti yksi. taistelee 1Liid. deaokraatU.n periaatteidea puo

lasta jotka ovat tlhAn sukka olleet II11'opan si viatyksen perustaa. 
lhdyaval.taa tuliai toiaia no~a_jp. niin katsotaan, ettei ... 
vuoro tulisi aiDislUin kuiJl _rikas .. uskotau mlJl deaokra-

ti .. Ti~i_1II turvaa. ,I} . . JA." ~ , / --,,::::::::-• 
• i n i • t • r i: I'~-/ ~ .. 
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Qentyalin-lähetystön raportti niO 20. 

Ohellisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle 
lähettää raporttinsa n:o 20, jonka otsikkona on 

TilaW Sveitsissi • 

~ I"ÅlJ ~ /1 / -:=;=; :-Ministerii t/~~-7~ 
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Sen jälkeen kun eilinen raporttini oli juuri valmis
tunut olen luottamuksellisesti saanut kuulla paljonlda, llutta 
koska kuriiriposti on suljetta-.a tUJUlin kuluttua, en enn .... ätA 

tiedoittaa lluuta kuin seuraavaa: 
Viime tunteina on Sveitsin rajan ylitse tullut yli 

30 .000 pakolais ta. Ranskaa ta. käs iIl. lU tatään he idln olevan • 
suuriamalta osaltaan puolalaisia, ts.kkoslovaakk.ja, espanjalaisia 
y ... , jotka tähln saakka ovat nauttineet tlyttä turvaa Bans
kassa, llUtta jotka eivät en Y ua1mlla jäädä sinn •• 

'l'Aytyy edellyttlä, että seuraavina päivinä tltA tulvaa 
tulee jat~~ .lleivät saksalaiset ennätä .dehittää kaikkia 
teitä Banskasta Sveitsiin. 

Svei taille tä_ pakolais-aine8 tule. luonnollisesti tuot
t8.ll&an ei vai. taloudellisia menoja, llUtta llYOS uutta polii t
tista huolestuneisuutia. 

Kansainliiton .,le_t tIkAlliset virastot, SihteeristO 
ja Tyotoi.dsto, jYvät yhä edelle. tAnn. .. oin kuh diplo
aaattikunta, eli yli 20 lAhet;vstM. 

Genhe 'in-lAhetystOoa saapa.t. kuriiriposti Lontoon- ja 
Pariisi.-lähttystöä vart.a tlJtl1 jättää tlDDe koska posti
yhteJ8kAln BaDskan ja 8-f.i tein 'fAlilll ei ola tDll taattu. 

Ministeri: ~~ 

T .......... 
T ............... ...... .............. ""' ........ ... .. .....,,'11 ......... tIedoItubIn. ""'_.EI' .. *-. ............................. tieto! • ....... 
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UI 1: ... 

Oheisena lähetystö kunnioittaen lähettää Ministeriöl
le rtlPorttinsa n:o 21, jonka otsakkeena on 

~veitsiläinen laina Suomelle. 

Ilinisteri: 
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Asia: Sveitsiläinen laina Suomelle. I .~. &r-- r1t te 

Viime helmikuun puolivälissä sain Herra Pääministeriltä 
kehoituksen koettaa han~ia Kansainliiton jäsenvaltioilta laino-

It ja Suomelle; senjälkeen selostin useissa sähkeissä. kirjeissä 
ja raporteissa miten M. Avenol päinvastoin katsoi. että Suomen 
itsensä olisi pidettävä kaiken aikaa aloite käsissään osoitta
malla samalla kuinka suuria luottoja se eri maista tarvitsi. 
Tuomari Ake Ge.rtzin oleskellessa niinä aikoina Genhe'isd pe

rehtyi hänkin näihin M. Avenolin suuntaviivoihin. Sittemmin ase
tettiin Helsingissä komitea juuri tuomari Gartzin johdolla 
koettamaan toteuttaa tätä ohjelmaa; viitta8D. varsinkin raport .. 
hini n:o 7 viime helmikuun 20 päivältä. 

Baportissani n:o 16 viime huhtikuun 29 päiv!ltl ker
roin jatkoneuvotte1uistani 1.. Avenolin kanssa seka näistä laina
asioista että yleensä taloudellisesta avusta Suomelle. 1. Ave. 

~ nol piti tällöin edelleen liinni yllämainitusta ohjelmastaan. 
Kaikesta tästä huolimatta tahdoin kuitenkin yrittää 

saada erikseen laina Sveitsistä. jotta. jos se onnistuisi. 
sitä tapausta voisin käyttää esimerkkinä mikäli jotkut muut 
maat vähänkin osoittaisivat hallla auttaa Suomea lainoilla. Täs
sä mielessl aloitin helmikuun lopulla neuvottelut Sveitsin hal
lituksen kanssa ja saatoin s.k. 22 päivänä ilmoittaa sekA 
Herra Pääainisterille kirjelmällä n:o 525 että Ulkoasiainminis· 
teriölle salasähkeellä n:o 125 Baaneani Sveitsin hallitukselta 
sinä päivänä vastauksen. ettei silli ola mitään sitä vastaan. 
jos sveitsiläiset pankit myöntävät Suomen Hallituksen käytettä
väksi neljän miljoonan frangin luotan. IAten olan 84ell ... 

oIAKELUOHolE: 

""A" 

...................... : 
T ......... 
T ......... ja 1 ...... .. .. .... ................ 11' ..... l1li1 .. 
II ............... _~. 
1I ... ~ ........... ' .. 'IH' ..... i6roli ..... i • ...... 



tiedoittanut, joutuivat nämä alustavat keskustelut uuteen umpi
kujaan lähinnä senvuoksi, että Suomi miltei heti senjälkeen 
solmi rauhan, jolloin mielenkiinto Sveitsissä Suomea kohtaan il
meisest i laimeni. 

In. kuitenkaan tahtonut hellittää näitä Sveitsin viran
omaisten kanssa alk8.llliani neuvotteluja ja niin sovimme pääkonsu
li Schauweokerin kanssa siitä, että olisi koetettava saada svei 
slläisiltä pankeilta noin 10 milj. frangin luotto, johon summaan 
sisältyisi tuo yllämainittu Sveitsin hallituksen suunnittelema 4 
milj. frangin erä. ~utta vasta tämän kuun alussa asia rupesi 
uudelleen edistymään. Se johtui ennen kaikkea siitä, että Rans
kan luhistumisen jälkeen Sveitsi joutui taloudellisesti miltei 
konaan riippuvaksi Saksasta ja Italiasta. Viranomaiset käsittiTä* 
näissä uusissa olosuhteissa, että oli todellakin pakko mahdolli
simman nopeasti hankkia uusia markkinoita sveitsiläisille tuotte 
lee Keidän apunamme oli tässä yhteydessä m.m. K. Philippe Roeder, 
joka oli käynyt puheillani lupaamassa tarpeellista luottoa, jo!-
18 menetetyn KUitu O.Y:n tehtaan tilalle rakennettaisiin Suomessa 
uusi tehdas. T.k. 4-7 p:Dä oleskelin senvuoksi Bernissä käyden 
pääkonsuli Sohauweckerin kansaa parissa kolmessa virastossa puhu
massa uudelleen tästä tavaraluoiosta. Asiamme tuntui nyt saaTan 
entistä suurspaa huomiota osakseen. PäätimDB senvuoksi, että ni 
pian kuin Sveitsin hallitus ja pankit ennättäisivät tutustua 
asiaan entistä tsrkemmin, matkustaisin uudelleen Berniin jatka
maan neuvotteluja, jos niihin ilmenisi mahdollisuutta. Saatuani 
t.k.12 päivänä tilaisuuden erään toisen 8.sian yhteydessä tavata 
pääkonsuli Schauwackerin ja kuultu8.Il!i häneltä, että ehdotukseDllle 
todennäköisesti johtaisi ainakin jossain DDlodossa positiiviseen 
tulokseen, soTiDlJlle siitä, että hän kirjoittaisi suoraan asiasta 
Ulkoa'siainministeriölle ja että tulisin näinä päivinä käymään 
Tielä kerran Bernissl jatkamassa keskusteluja ennenkuin ottaisin 
kesälomani ja siirtyisin senjälkeen lähettilään asemasta kokonaan 
sJrjään. 

Olen tahtonut sanella kaiken täJlän siltä varalta, että 
kuriirimae Ruotsin kansaa lähtisi ennenkuin ennätän palata Der
njs tä. 

tiaishri: 
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Otsakeasiasta l ähetin Ministeriöll e t.k. 16 päivänä ra
porttini n:o 21 ja mainitsen sen lopussa , e t tä tulisin asiasta 
jat kamaan neuvott eluja Bernissä aivan l ähipäivinä. Palaan nyt 
asiaaan seuraavalla lyhyellä täydennyksel l ä. 

Toissapäivänä minutla oli Bernissä asiasta pi te1lPi keskustelu 
kahte enkin eri kertaan Volkswirtschaftsdepartementin asianomaisen 
topääUikön, tri Rotzin kanssa. Hän valitti, että hänen kiireelliset 
neuvottelunsa Saksan hallituksen kanssa Berliinissä olivat vieneet ni 
kokonaan hänen aikansa, ettei hänellä ollut ollut tilaisuutta yksityi 
kohtaisesti perehtyä tähän Suomea koskevaan luottokysymykseen. Sen --vuoksi hän kehoitti minua jatkamaan neuvotteluja hänen apulaisensa 
tri Kochin kanssa. 

Eilen keskustelin hyvinkin yksityiskohtaisesti asiasta pääkon
suli Sohauweoke rin kanssa. Tri Schauwecker ilmoi t ti asian edistyvän 
niiden keskustelujen kautta, joita hänellä oli ollut asiasta kiinnos 
neiden sveitsiläisten vientiliikkeiden kanssa. Hän luuli päästävän 
lähimpien viikkojen aikana siksi positiivisiin tuloksiin, että hän 
elokuun lopulla, tai syyskuun alussa voisi matkustaa Suoneen; Mlniste--riölle on tunnettua, että pääkonsuli Schauweoker suunnitteli tätä 
matkaa jo viime oukokuulla., mutta matka lykkäytyi lähinnä silloisten 
poli ittisten syiden vuoksi. 

Edelleen sovin. pääkonsuli Schauweckerin kanssa siitä, että hän 
ottaisi tämän luottokysymyksen kokonaan haltuunsa, koska minun toi
mintani lähetystö. päällikkönä nyt on loppumassa. 

~-
11 i n i s t eri: 

JAKELUOHJE: 

alI a .. 

~~~~ -
"'eluohjeman.ja: 

T ..... I ..... 
T ..... I'- ja 1 ...... 1 .. ... .... .. ... ...... mlnlalerllllle. 
EI uIItomaaeduatuben lledoltublln. 
EI ulkomueduatuk .... mutta ulkoulalnmlnlalwilln tiedol. 

lukelln. 
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Niiden yli kahdentoista vuoden aikana, joiden kuluessa 
minulla on ollut kunnia edustaa Suomea vakinaisena lähetti
läänä sekä Kansainliitossa että Sveitsin Valaliiton Hallituksen 
luona, olen lukuisia eri kertoja raporteissani käsitellyt kysy
mystä Sveitsia ulkopoliittisesta orientoinnista siitä huolimatta 
että maa pitää virallisesti kiinni puolueettomuudestaan. Olen 
huomauttanut miten v: n 19l7 kuluesaa Sveitsi tuli pakoitetuksi 
solmiamaan salaisia suhteita lähinnä Ranskaan sen tapauksen 
varal t a. että Saksa yrittäisi kiertää C'veitsiDL kautta ranslre.
lais-englantilai sen rintaman selkäpuolelle. 

Viime vuocna selostin miten ~veitsissä aljettiin uudel
leen peljätä, että :..:odan puh jetessa Saksan ja l änsivaltain 
välillä tämä vaara uusiutuisi ja miten sen vuoksi Sveitsissä 

tt otettiin yleisellä tyytyväisyydellä vastaan tieto että Ranska 
ja Englanti olivat taanneet Sveitsin koskem!ittomuuden; viittaan 
erikoisesti l ähetystöneuvos Nyyssösen raporttiin Lontoon Lord 
Mayor'in osaksi tulleista poikkeuksellisen suurieta kunnianosoi
tuksista. kun hän viime kesänä kävi Sveitsin suuressa näytte
lyssä ZUriohissä. 

Vielä olen erinäisiä kertoja viime vuoden kuluessa 
raporteissani maininnut miten Sveitsissä on seurattu äädmmäi
sellä jänni t~sellä sodankulkua läntisellä sotuäyttämölll. 
ml ten maa on mobilisoiUlaivan äärimmilleen, ai tä laskelma 
on teh ~y si i tA, et~ Saksa hyökkäisi Ba1"J.Skan ja Ingle.nnh 
kimppuun joko yksinomaan Hollannin ja Belgia tai yksinollaaJl 

T .......... 
T ....... ,. ..... .. .................. ...,. ...... III ... 
.... d. t_ ......... ....... 
.. ".PI[ • **............. ,: Is ...... tiedei......... 



2. 

Sveitsin kautta, tai molempia teitä. 
Jos viime maailmansodan aikana Sveitsin yleinen mielipide 

oli jakautunut jokseenkin selvästi kielirajaa myöteJl,O"UIt tämiin 
uuden suursodan ai kana, s iitä ei ole epäilystä, Sveitsi~ 

koko kansan sympatiat olleet länsivaltain puolella. On nähty 
miten on käynyt Itävl:1l.1an, Tsekkoslovakian, Puolan, Tanskan ja 
.!orjan sellä lopuksi Hollannin ja Belgian. Kun sota syttyi 
viime syksyn kuluessa, mobilisoi Sveitsi mahdollisimman perus
teellisesti, mutta sen jälkeen seurasi usei ta suhteellisen 
rauhoittavia kuukausia, kunne s S:iksan hyökkäys Hollantiin ja 

tt Belgitian alkoi. Silloin kehitettii~ Sveitsi~ soti l aallinen voima 
ehkä suorastaan maksimiinsa. Suurella mielipahalla nähtiin 
Sveitsiss! , että Italia yhtyi sotaan Ranskaa ja Englantia 
vastaan; Sveitsin leh det toivat tämån pattyIl(Vksen eittämättö
män selvästi julki. Jä~itys kohosi viikko viikolta. Niin 
kauan. kuin Ranskan ja Englannin vastarinta hiukankin osoi tti 
jaksavan pitää puoliansa, peljättiin Sveitsissä, että Saksa 
ki irehtisi hyökkäämään vielä Sveitsin kautta Ranskan kimppuun 
täyttääkseen sen aukon, joka Sveitsin puolueettomuudec kautta 
oli olemassa Saksan ja Italian rintam~ välillä. Eräs täysin 
luotettava henkilö on minull e kertonut kuulleensa Saksan täkäläi
sen pääkonsulin, tri Kreuelin omasta suusta, että Sveitsi saa 

• kii ttää onneansa, kun Ranskan ja Inglannin va.:r~U'intti murtui 
niin nopeasti, muute_n Saksan olisi täytynyt hyökätä Sveitsin 
kautta Ranskan armeijan selkään. 

Aselepo Ranskan ja Saksan sekä Ranskan ja Italian vä
lillä murti yhdellä iskulla Sveitsin aikaisemman ulkopolitiikan 
perusteet. Viime mailmansodan ajoilta saakka oli totuttu sii
hen ajatukseen, että Sveitsin onnistuisi ylläpitää tasapainoa 
suhteissaan kolmeen suureen naapuriinsa, SakSa.aJl, Ranskaan ja 
Italiaan. liman kaikkea oli luotettu siihen, että Ranskan 
kautta Sveitsi saisi miltei kaikkia terpeellisia raaka-aineita 
teollisuudelleen samaan aikaan kuin sveitsiläintn vienti hyö
tyisi sekä Ranskan etti Saksan markkinoista; Italia näytteli 
näissä taloudellisissa suhteissa paljoa vählpätöi,ellpäA osaa. 
Iyt oli Sveitsi yhdellä iskulla joutunut miltei kokonaan 
Saksan ja Italian armoille. 



• 
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Niin hyvin Gen~veTin kuin Bernin diplomaattisissa pi i 
reissä, taloudellisella taholla , sanomalehdissä j.n.e., on 
vii~e viikkoina ivan erikoisell harr stuksella pohdisttu 
kysJ~ystä mikä johti ensinnäki~ Hollannin sekä Belgian ja 
sen jälkeen Ranskan niin odottamattoman nopeaan luhistumi
seen. Pyydän seuraav ssa esittää eräi tä tä tä asiaa valai
sevi a näkökohtia täydentääkseni mi tä si asta olen kertonut 
viimeksi raporteissani n:o 17·19 vi ime t oukokuun 21 sekä 
ke !:äkuun 13 ja ~O päiviltä . 

Aluksi annett iin t ietää, että Hollun~in vastarinta 
murtui maan me~etettyä muutamasea päiväSsä noin 100.000 
kaatunutta ja haavoittunutta. Sittemmin on näJDä numerot 
oikaistu siihen määrin, ettei Hollanti mene ttänyt edes 
3000 kaatunutta. On sanomattakin selvää, että Sveitsi ssä 
on t ehty erinäisiä johtopää töksiä sen suhteen mitä Suomi 
enetti taistellessaan yksin neljättä kuukautta ennenkuin 

r&uha tehtiin ja ~iten enemmän kuin kaksi kert aa väki
rikkaampi Hollanti pantiin polvilleen vaja ssa viikossa. 

Mi tä Belgi ' an tulee, ei sen esimerkki ole ollut aivan 
yhtä masentava kuin. HollanniD; Belgian onneksi on Ranskan 
katastL'ofi viime aikoina paljonki:.i hälven-tä.nyt Sveitsin ai
kaisempaa katkeruutta sitä kohtaan • 

Kuten yllä viittasin, on Ranskan luhistumil!ISn tullut 
Sveitsille järkyttävällä yllätyksenä. Syitä etsi ttäessä on 
luonnollisesti tahdottu löytää lukuisiakin eri selityksil. 
Ensinnäkin on jokseeLkin yleisesti tultu siihEn tuloksec.n , 
että Englannin ja RanskaJl hallitukset puuttuivat suorastaan 
tuhoisalla tavalla molempien maiden yleisesikuntiea sota
suunni telmiin. Henkilö, joka on erään toiseDt henkilön 
kautta ollut kosketuksissa liittolaisten ylipäällikön, kenraa
li Guelinin kanssa, on tuonnottain minulle kertonut, että 
alkuperä isen sotasuunnitelman maan Ranskan ja lnglanniD 
armeijat oli keskitettävä laginot-linjasta pitkiR Ranskan 
rajaa Englannin Kanaaliin saakka, koska tälle välimatkalle 
oli rakennettu Jaginot-linjaJl jatkoksi verrattain hyvät va
rustukset. lfu.tta, niin jatkoi kertojwti, Inglannin hallitus 
oli fta'timalJ. u. vaathllt, että liittolaisten oli kiirdlditta
vi Belgian avuksi silllkin uhella., ettl lläin JI18utettu-
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4. 
siin valmiiden varustusten suoja. Vielä oli Englanti vaa
lttnut , että Ranskan rintaman keskustaa Ardennes' ien taholla 

/ heikennettävä, jotta sitä eneumän voitaisiin vahvistaa Eng

lannin Kanaalin puolustusta. Seurauksena oli, että saksalais
ten onnistui puhkaista ranskalaisten rintama juuri Arden
nesien kohdalta ja päästä kiertämä~ Belgiassa olleiden 
englun_tilais-ranskalaisten sotajoukkojen selkään aivan Englan
nila., Kanaalin rannoille .. 

Monella taholla Sveitsissä on minulle tämän johdosta 
hUOJr.autettu, että hallituste. ei pi täiai puuttua millään 
ratkaisev~~ tavalla sotilaallisten ammattimiesten suunnitel
miin. Jos tuho tulee, on hallitusten helppo vetäytyä parla
menttien turTiin ja jättää korkein sotilaallinen johto vas~ 

taemaan tappiosta. 
Tulen sitten Kaginot-linjaan. Vielä muutama kuukausi 

sitten oltiin Sveitsissä täysin vakuutetut siitä, et tä tämä 
maailmankxulu puolustusrintama kestäisi miltei mitä hyökkäyk
si, tahansa. Nyt kuitenkin sisältävät svei tsilä iset lehdet 
laajoja selostuksia siitä, kuinka Maginot-linja itse asiassa 
oli rakennettu ensinnäkin liian huonosta sementistä ja toi
seksi käyttämällä liian paljon soraa, niin että nämä varus
tukset eivät kestäneetkääm saksalai,ten hirveää pommitusta, 
vaan' sortuivat aivan lyhyessä ajassa raunioiksi. Viimeksi 
tänään sisältää eräs sveiisiläinen l",hti, nimittäin Gazette 
de Lausanne, selostuksia keskusteluista saksalaisten upsee
rien kanssa, jolloin nämä ovat suor~staan sYJ ~~Deet 
1aisia hankkijoita siitä, että OV3t toimit~neet Maginot
linjan töih~ aivan ala-arvoista materiaalia. 

Mutta ehl:ä kaikkein. eniten on. Sveitsissä katsottu P.ans
kan btastrofin aiheutuneen siviUiväestön paosta. Olen 
viime yönä vielä kerran lukem:.t Li tä Rana..kan ~ntinen pää

ministeri Andre Tardiaw teokses 3~~ rtAveo Foch ao~t
Novembre 1914- kertoo juuri tämän tekijän erinoliJf.isEm 
vaarallisesta ve.ikutuksesta. I.Tardieu nimittäin oli ensin 
kenrauli Fochin ja sen jälkeen itse ylipäällikkö kenraali 
J'offre'in päbajassa ja näki Omill silmin iiliten tuhoisasti 
maailmansodan eui viikkoina va.ikutti Banslw.n armeijaa 
taistelui:;yknn se seikka, että kaikki tiet Belgie.n rajalta 
Pariisiin saakka olivat tAynoI pakolaisia jotka e.ti~\ 
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ranskalaistelli joukkojen vapaan liikkumisen. "Mutta silloin 
oli kysymys vain suhteellisen pienistä pakolais.aäristä, kun 
nyt viime touko- ja kesäkuulla toistakymmentä miljoonaa 
laista Belgian ja Ranskan pohjoisista osista täyttivtt tie 
Svei tsin lehdet ovat olleet täynnänsö kuvauksia näistä kauhu 
näytel:ai.s tä. Svei tsHnhän siirtyi niinä aikoina noin 40 .000 
sotilasta Ranskan armeijasta sekä Ranskassa tcistelleist~ 
puolalaisista y.m. ulkomaalaisista joukoista. Kokonaiset 
joukko-osastot eiv3 t edes koska~ olleet päässeet näkemään 
vihollista ei_likä enää myöskään voineet jatkaa marssiaan 
vihollista vastaan, kun ammu skolonnat eivät ennättäneet 

seura ta mukana. 
Eräs sveitsiläinen sanomalehtimies, joka niinä aikoina 

pakeni autolla Pariisista Svei tsHn on si ttemmin julkaise" 
miss~an artikksleissa kertonut kuulleensa eräältä saksalei
selta everstiltä, että Ranskan vastarinr.an luhistumisen 
todellisena syyn_ä on ollut se yksinkertainen tosiasia, 
että suuri, ehkä suurin mäRrä ranskalaisia sotajoukkoja 
paralysoitiin näiden pakolaisten keskeen. Jos otetaan huo
mioon, että pakolaisten lukumäärä oli noin 10 A 12 mil
joonca ja ranskale.i sia sotajoukkoja oli saksala isia vastas 
korkeintaan 1i miljoonaa miestä, on todellakin hJ~in 
ymmärrettävissä, että silminnäkijäin mielestä !'anskalaistem 
joukkojen oli tavattoman vaikea liikkua tarpeellisell~ nope
udella ylivoimaisen pakolaistulvan keskessä. 

Tämä järkyttävän vakava kokemus onkin viime aikoina 
Sveitsissä saanut laajat piirit arvioimaan uudelleen onko 
siviiliväestön annettava lähteä täyttämään kaikki tiet sillä 
tavalla että maan koko puolustus siitä joutuu kärsimä~. 

Koko tämä Hollantia, Belgiaa ja Ranskaa käsittävä soti 
laallinen katastrofi on pannut monet puhuttelemani diplo
maatit sekä sveitsiläiset lausumaan luott~uksei::~esti julki 
mi ta syvimmän vali ttelunsa siitä. että demokraattiset maat 
luropassa ovat aivan liikaa luottaneet pacifistisiin pyrki
myksiin ja OTat laiminlyöneet sen vuoksi ei ainoastacn 
omat varustelunsa vaan OTat vielä kaiken lisäksi ne 1'0 ne et 
kollektiivisen turyallisuuden alkeel1isimpiakin yaatimuksia. 

'Ii tö erikoisesti Syeitsiin tulee. ollaan nyt keskellä 

sangenkin laajaa aurroskautta. 
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Ensinnäkin pohdi ta n vilkk asti s nomal ehdissä kysymystä 
Svei tsin itsensä luovuttava vuosisat ai i sta demokra ttisi sta peri 
atteistaan ja j "r jestäydyttävä eneIlllllän ta i vähemmän täydell i -
sest i totalitäär isten ma iden mal l iin. 

Pal joa selvemmin on jo t ultu siihen 
t loudellinene elämä on ainakin t oistaiseksi 
uusia ol osuhteita , H S.O., on entistä enemmä n ruvettava nojautu 
m an Saksaan, koska se parhai te n kykenee ylläpitämään t aloudel
l isi a suhteita S eitsin kanssa . Mutta samall a ollaan myös selvillä 
si i tä, että S~ksa tulee v at imuan Sveitsiltä mahdollisi~an halpa n 
hintaan m ataloustuotteita samaan aikaan kuin Saksa itse tahto. myydä 
Sveitsille hiilejä, rautaa y.m.s. mahdollisimman ko=keaan hin~an . 
Em tässä kajoa viime päivinä Saksan jaSv6it sin välisen uu~en kaupal
lisen sopimuksen yksi t yisko tiin, kosk niistä void en pääs tä todel 
lisesti selvi l l e vasta pitemmän kokemuksen kautta . 

Oma problee~ansa Sveitsilie on kysymys työttömyydestä . Jos nyt 
laskutaan satojatuhansia mieh iä armeijast ~eollisuuteen , jolta ~uut
tuu entinen vapaa mahdollisuus saada raaka-aineita, ja maanviljelyk
seen, jonka tuotteista ehkä ei enää makseta ulkomailla sama~ hintaa 
kuin aikaisemmin, uhkaa maata entistä paljo suurempi työttömyys. 
Yksityisissä puheissa sveitsiläiset pitävätkin juuri t ätä yaxx.· 
kysymystä paljoa vaarallisempana kuin kysymystä joistakin perustus 
lain muutoksista y.m.s. Sen vuoksi onkin nyt päi, ä järjestyksessä 
kommunistisen propagandan täydellinen kieltOa Muistetaan hyvin millä 
t avalla viime maailmansodan jälkeen kommunistinen vaara juuri demobi 
lisoit~jen soti la iden keskuudessa nosti päätään. 

Koska t~ raporttini on viimeinen, mi~~ä hirjoi ta ~ Sveitsistä, 
sen oloista ja pyrkimyksistä, tahdon lopuksi esittä sen rohkaisevan 
G. ja tuksen ja toivo uks.n, ettii. 3vei tsi tulee l:G:>.ikes t r tuoli!.!b t te. ~~5-
tämä~ edessäolevat moninaiset valkeudet. Ollessani äskettäin Sveit
sin puolustusministerin, Bundo ... rat Mingerin }.uheilla , l aWoui hän 
t äydelli en iheilu~sa Suomea kohta~ huomauttaen miteB Suomen 
loistava esimerkki oli luonut kOKO Sveitsin kansaan uutta rohkeutta 
ja luottamusta tulevaisuutaen. Ensi vuonna. hän sanoi, Sveitsin 
kansa viet tää vapautensa 650-vuotista riemujuhlaa ja sen tulee tapah
tua samoissa tinkimättömän selvissä tunnusmerkeissä kuin konsanaan 
ailm.isEllunin. Bundesrat Minger tult.e ensi vuonna vali ttavaY..9i Svei 
Vdlaliiton presidentiksi; suokoon laupias taivas, että tämä hänen 
uskonsa toteutuisi jälleen pienille maille suksi. 

K i n i s t eri: 
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Oheisena lähetystö kunnioittaen MinisteriÖlle lähettää 
raporttinsa n:o 24, jonka otsikkona on 

Kansainliiton eri elimet nykyhetkellä. 

M i n i s t eri: 

."." 
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Koska kaikesta päättäen Suomessa näyttää oleTan vallalla 
se käsitys, että Kansainliitto nyttemmin on täydessä 1 amaannu s
tilassa, ellei suorastaan hajonnut lopullisesti, tahdon seuraa
vassa anta~ l yhyen s.elostuksen asiain todellisesta tilasta. 

lli tä ensinnä tulee Yleiskokoukseen', on syytä muistaa. 
että viime Yleiskokous muodollisesti jatkuu yhä. joten on 
kysymys vain siitä voidaanko se kutsua koolle nykyisten olo
suhteiden vallites3&. Sama koskee tämän vuoden Yleiskokousta, 
teoreettisesti se olisi ollut kutsuttava koolle ensi syyskuun 
aikana, mutta sodan vuoksi se ei Jle mahdollista, kun tar
peelliset liikennevälineet puuttuvat. 

Kansainlii ton neuvosto on edelleenkin olemassa ja sen 
'~ puheenjohtaja, ministeri Costa du Rela (Bolivia) on aSUDUt 

monen viikon ajan täällä Gen~ve'issä voidakseen ottaa henkilö
kohtaisesti osaa Kansainliiton töiden hoitoon. Kuten olen Minis
teriölle tiedoi ttanu1i, on hän valmis kutsumaan neuvoston koolle 
minä hetkenä tahansa, jos käytännöllisten asiain hoitaminen 
sitä vaatii. Pyydän lisätä, että Suoai on viime joulukuusta 
alkaen kolme vuotta Kansainliiton neuvoston jäsen. 

Mitä tulee sitten Kansainliiton Takinaisiia eli~in. 

Sihteeristöön, Työtoimistoon ja PysY?åiseen Kansain~lise.n Tuomio
istuimeen, jatkavat ne toimintaansa näiDA aikoina seuraavalla 
tavalla: 

1) SihteeristO. Aikaisemmin vahvifrtetun ohjellIen mukaises-
ti tälli!n viraston virkamiesten 1.11. henkilökunnan lukullääril on 

lsaDnekaeen 'otan 'äl'e1lA on ?8kinais.ssa 

............... ' T __ 

,....... Ja ..... ........... .. ... .............. ... 
.. .... , =++_ tI., .... ..... 
..... .... -. ......... 11·· .......... ...... ...... 
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palveluksessa noin 200 henkilöä. ToiseJL ryhmän muodostavat ne 
virkamiehet, jotka ovat sijoitetut jonkinlaiseen reserviin siltä 
varalta, että heitä myöhemmin tarvittaisiin. Kolmannen ryhmän 
henkilöt ovat suurimmaksi osaksi omasta halustaan pyytäneet 
saada eron eläke-etuineen. 

Tärkein muutos Sihteeristössä koskee korkeinta johtoa. 
Pääsihteeri Avenol on sähkeellisesti ilmoittanut Kansain

liiton jäsenvaltioille haluavansa erota; palkkaa hän ei enää 
nosta, kuten hän on minulle selittänyt, ensi syyskuun 1 päi
väs~ mutta hän jää edelleen Gen~ve'ii. lopullisia järjeste-
lyjä varten. 

Neuvostoa presidentti, ministeri Costa du Rels on sähkeel
lisesti ilmoittanut jäsenvaltioille, että pääsihteeri Avenolin 
lähin apulai nen, Mr. S.Lester (Irlanti) tulee automaattisesti 
väliaikaiseksi pääsihteeriksi. 

Tbinen huomattava ero koskee pääsihteerin toisen lähim
män apulaisen Mr. Frank ~ altersin (Englanti) luopumista Kansai 
liiton palveluksesta. Ennen lähtöään Genhe'istä hän vakuutti 
minulle, et tei hänen eronsa aiheudu mistään poliittisista syi 
t ai epäilyksistä Kansainliiton tulevaisuuden suhteen, vaan puh
taasti henkilökohtaisten asiain vuoksi. Hänen palvelussitoumuk-

• sensa päättyy tänä: vuonna ja kun yhä lisäänt~ kuurous on 
tuottanut hänelle vaikeuksia, hän on katsonut velvolli"""~"'''IA''''''''. 
väistyä niiden virkamiesten hyväksi, jotka ovat täysin työkel
poisia ja haluavat jäädä edelleenkin Kansainliiton palvelukseen. 

Erohakemuksen on vielä jättänyt alipääsihteeri M.Aghnides 
(Kreikka), jotta siten helpoitettaisiin Sihteeristön sisäisen 
järjestely& toteuttamista supistuneimmassa muodossa. Hänkin on 
seli ttänyt minulle, ettei hänellä ole mitään henkilökohtaisia 
epäilyksiä Kansainliiton tulevaisuuden suhteen, joten hänen eron 
sa ei johdu sellaisista syistä. 

Informatio-osaston päällikkö, II.Pelt (Hollanti), jonka käynti 
Suomessa syksyllä. 1936 lienee vielä suoaalaisissa sanomalehti
piireissä hYTäSsA muistos&a, ei ole vielä muodollise8ti eron
nut Kansainliiton palveluksesta, mntta tosiasiallisesti hän 0. 
','ii. kuukausina oleskellut Lontoossa Hollannin halli tuks •• pal.
velukses8a. 



3. 
Sihteeristön ekonoomisen osaston päällikkö, Mr. Loveday, 

(Englunti) matk~sti äskettäin osastonsa seitsemän virkamiehen 
kanssa Yhdysvaltoihin, jonne he olivat saaneet kutsun niin 
hyvin kuuluisalta Princetonin yliopistolta kuin myös Roekefell 
säätiöltä; tämän osaston loput virkami~het, neljätoista luvul
taan, jatkavat toiminta~sa Gen~ve'issä. 

2) Kansainvälinen Ty,Ötoimisto. Tä.lllän Kansainlii ton toisen 
suuren elimen pääjohtaja Mr. Winant (Yhdysvallat) oleskelee 
parhaillaan Kanadassa neuvottelemassa Montrealin yliopiston 

.. kanssa miten parhaiten järjgstettäisiin Työtoimiston erinäisten 
osien siirtäminen väliaikaisesti tämän yliopiston kanssa yh
teistoimintaan; muilta osiltaan Työtoimisto jäisi edelleenkin 
Gen~ve' iin. 

• 

Myöskin Työtoimiston henkilö~~taa on säästäväisyyssyistä 
supistettu. 

3) Pysxyä KansainvSlinen Tuomioistuin. Sen presidentti 
Guerrero (San Salvador) ilmoitti minulle eilen, että hänen 
tarkoituksenaan on siirtää tuomioistuin väliaikaisesti 
Lausanne'iin, koska tämän Kansainliiton kolmannen elimen toi
minta Haagissa on sodan vuoksi käynyt mahdottomaksi. 

Kaikkein polttavin kysymys tällä hetkellä on Kansainlii 
budjetin ja suuren omaisuuden hoitaminen. Se kuuluu lshinnä 
n.s. Commission de ,Contrölen tehtäviin. Commissionin puheen
joh~jana on Norjan Stortingetin presidentti Hambro, varapre
sidenttinä ja raporttöörinä ministeri Holma, sekä muina jäse
ninä Argentiinan lähettiläs Genhe 'issä, M.Pardo, Sir Cecil 
liseh (Englanti), M. de Boisanger (Ranska), kreivi Carton de 
Wiart (Belgia) ja Hollannin entinen pääministeri Colijn. 

On sanomattakin selvä, että Kansainliiton budjetti ensi 
toimikautta varten on ehdottomasti saatava voimaw . 

Toiseksi on Kansainliiton omaisuuden hoito saatava jär
jestetyksi. Neuvoston presidentti K. Costa du Hels ilmoitti 
minulle äskettäin laskeneensa, että Kansainliiton molemmat 
palatsit seka pAlsihteerin virka-asunto suurine puistoineen ja 
lopuksi Kansai nl ii ton talletetut varat edustavat kaikkein &1-
baisiJlllW1 laskelJlan mukaan n. 65 Ililj. Stfr. arvoltaan, .utta 
kohtuulliseapa& olisi arvioidl. ne n. 80 ailj. fraagiksi. Kan
sainliiton jäsenvaltiot ehAt voi jättAl dia suuria omai
suutta hoitaa vaille. 
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Vielä olisi Commission de Contrelen vahvistettava pää
sihteerin vaihdos. 

Presidentti Guerrero mainitsi minulle eilen Sihteeristön 
nyttemmin suunnittelevan tämän komission kokoontumista Lissa
bonissa ensi syyskuun 25 päivänä, jolloin komission töihin 
ottaisivat osaa Sihteeristön korkeimpien edustajien kanssa 
neuvoston presidentti M. Costa du Rels, joku Työtoimiston joh
tajista siinä tapauksessa, ettei Mr. ' linant ehtisi Lissa
boniin niiksi päiviksi, sekä lopuksi hän itse erinäisine 
apulaisineen . 

Kuten ylläolevasta ilmenee, on siis Kansainliitto edel-
leenkin toiminnassa, vaikka entistä suppeammassa muodossa 
riippuen liikenneyhteyksien tuottamista vaikeuksista ja Kan
sainliiton pakosta supistaa menojaan. 

Ehkä on syytä lopuksi lisätä pari sanaa Skandinavian 
maiden uusimman esiintymisen johdosta, koska se on herättänyt 
Kansainliitossa syvää mielipahaa. 

Gen~ve'issä käsitetään hyvin, että Tanskan on ollut 
pakko nykyisten olosuhteiden vuoksi sanoutua irti Kansainlii
tosta, mutta ilmoi tus si i t ä olisi voitu tehdä t äysin asialli
sessa muodossa, eikä käyttämällä loukkaavaa kieltä. Mitä taas 
Ruotsiin tulee, on Gen~ve'issä ollut mahdoton ymmärtää miten 
Ruotsi. on voinut · kieltäytyä maksamasta vuosimaksuaan 
selityksellä, että Kans inliitto muka ei nlkyisin ole toi 
minnassa. Kansainliitossa kuitenkin on tosiasiallisesti vielä 
useita ruotsulaisiakin virkamiehiä, joiden palkka nyt siis on 
maksettava toisten jäsenvaltioiden suoritt&ldlla jäsenmaksuill 
Sitäpaitsi milloinkaan ei Kansainliitto ole toiminut jonkun 
jäsenvaltionsa auttamiseksi niin suurella tarmolla ja niin 
hyvällä tuloksella kuin tämän vuoden aikana Suomen hyväksi. 
Se Sihteeristön virkamies, joka edusti Xansainliittoa Suomea 
koskevissa asioissa sekä Tukholmassa että Helsingissä, nimit
täin herra Renborg, on kansallisuudeltaan ruotsalainen. 

Kaikesta tästä huolimatta Ruotsi nyt kieltäytyy täyt
tämästä jäsenvelvollisuuttaan muka sillä selityksellä, ettl 
Kansainlii tto ei tänä vuonna ole ollut toiminnassa. 

//~ ~ ~~ J~ "' '' " ~.~ --• i n i s t eri: ?'~~~ ~:-



P.S. Syyskuun 6 päivänä 1940. 
Ennenkuin tämä raportti ehti tulla lähetetyksi 

saapui t.k. 2 päivänä UlkoasiainministeriöltA salasähke n:o 
jossa tiedusteltiin, olinko ilmoittanut Sihteeristölle, että 
ministeri Holman osallistuminen Commission de Contröle'in 
kokouksiin oli tullut kielletyksi Helsingistä. Vastasin sala
sähkeellä n:o 303 huomauttaen, että alunpllin Sihteeristössä 
on käsitetty ministeri Holman kieltäytymisen johtuneen hä
nelle Helsingistä annetusta määräyksestä. Siitä saakka kuin 
tämä asia tuli M. Costa du Relsin, Mr. Lesterill, M.Aghnides'in 
ja Mr. Jacklinin kanssa, puheeksi, olen kaiken aikaa käsittä
nyt toimineeni vain ~littäjänä Sihteeristön ja Ulkoasiain
ministeriön välillä; Viimeksi kun tänään olin ministeri 
Valvanteen kanssa Mr. Lesterin luona jäähyväiskäynnillä, tote
si hänkin, että Sihteeristö on useita eri kertoja pyytänyt 
minua saattama&n Suomen hallituksen tietoon mistä syystä 
ministeri Holman läsnäolo olisi niin ehdottoman välttämätön. 
Hän lisäsi saaneensa tietää, että asia on edelleenkin auki 
Helsingissä ja että minä en ole ollut asiassa mitenkään 
esiintynyt aloitteentekijänä. 

Tänään tapain sitäpaitsi M. Pardon eräillä kutsuilla, ja 
hänkin puolestaan tehosti miten välttämätöntä olisi, että 
ministeri Holma voisi osallistua ennen tämän kuun loppua 
Lissaboniin suunniteltuun komission kokoukseen. 

Sama. • 
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Ohellisena l ähetystö kunnioittaen Ministeriölle l ä
het tää raporttinsa n:o 25, jonka otsakkeena on 

Kansainli i ton apu Suomelle. 

M i n i s t eri: 



...................................... ~A~J..~. ~ .. L .. SSA OLIVA LABI'l'TS'l'O. ~ Salainen. 

RAPORTTI n:o ... ~... .......... V2.-! 'J l1ö f.J . ,b , YtJ 
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Aaia:Kansainliiton apu Suomelle. -. 

Useissa eri raporteissani olen käsitellyt otsakeasiaa ja 
katson nyt lopettaessuni toimintani Suomen vakinaisena edusta
jana Kansainliitossa velvollisuudekseni esittää yht eenveto tästä 
avustuksest~ lähinnä no jaut umalla si ihen luott amukselliseen asia
kirjaan, jonka juuri olen Sihteeristöstä saanut kä ytettäväkseni. 

Tämä salainen asiakirja sisältää 29 sivua roneotekstiä 
ja lisäksi kaksi liitetaulukkoa . 

Ensimmäiset kuusi sivua selostavat Suomen vetoumusta Kan
sainliitt oon viime joulukuun 3 pä ivänä, ~sekä asia~ käsittelyä 
niin hy vin Yleiskokouksessa kuin Neuvostossa saman kuun 9-14 
päi vinä. 

Seuraavilla sivuilla kerrotaan yksityiskohtaisesti miten 
Kansainliiton Sihteeristö kääntyi Yleiskokouksen ja Neuvoston 
hyväksymien pää töslauselmien nojalla niin hyvin Kansainliiton 
jäsenvaltioiden kuin eräiden Liiton ulkopuolella olevien val
t i oiden puoleen, sekä mitä vastauksia Sihteerist~ sittemmin sai 
eri valtioilta. Erikseen mainitaan Yhdysval tain ja Brasilian 
hallitusten vastaukset. 

Tämän jälkeen kerrotaan ministeri Pardon (lrgentinan vaki
nainen edustaja GenAve'issä) matkasta Etelä-Amerikkaa. toimimaan 
siellä Kansainliitou nimessä. 

Sitten seuraeva osa käsittelee kaikkia niitä 
joihin Sihteeristö ryhtyi sen aineiston nojall a, 
tuksen nimessä jätin tammikuulla ja maaliskuulla Sihteeri ..... ~, ...... '~ 
Vielä mainitaan mitan maaliskuun 21 päivänä pyysin, että Kan-

oIAKELUOH.ll!: 
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2. 
sainli i ton toiminta Suomen hyväksi jatkuisi edellsen seka lopuke 

si, miten huhtikuun 1 päivänä käännyin Suomen Huollon 
IDän aineiston nojalla vielä kerran pyytämään avustustoiminnan 
jatkUInista. 

Erikoisesti alleviivataan miten tämä Kansainliiton toimin-
ta Suomen hyväksi oli sikäli rajoitettua, että Li itolla ei 
ollut kompetenssia tehdä suoranaisia käytännöllisiä alotteita, 
miten olisi järjestettävä eri maiden antamien tavaralahjojen 
kokoaminen ja kuljetus Suomeen. Mutta Sihteeristö katsoi kui
tenkin olevansa velvollinen tekemään kaiken voitavansa, jotta 
niin hyvin virallisesti kuin spävirallisesti Suomelle annettu 

• tavara-apu olisi tullut ko-ordinoiduksi mahdollisimman käytän
nöllisesti asi anomaisten hallitusten ja Suomen viranomaisten 
välillä, jolloin erinäi~iin viranomaisiin luettiin myöskin 
Suomen edustajat ulkomailla. 

Seuraava l~ku, sivut 23-26, käsittelee Liiton epäviral
lista suhdetta Suomen ja muiden maiden hallituksiin. Yhteen
vetona kaikesta edelläesitetystä lausutuan lopuksi seuraavaa: 

'~n tuskin tarpeellista lisätä, että Sihteeristö oli 
kosketuksissa ei ainoastaan Suomen permanenttisen edustajan 
kanssa Gen~ve'issä, mutta myöskin toisten Gen~ve'issä olleiden 
diplomaattien kanssa, varsinkin Argentinan tasavallan edustajan 
kanssa, joka antoi erikoisen arvokasta apua johtaessaan eräi
den Etelä-Amerikan maiden antamaa apua mahdollisimman autta
valle tielle. Tällä tavoin Sihteeristöllä oli tilaisuus epä
virallisesti auttaa Suomen hallitusta, saaden erikoisen nopeas-

ti lähetetyksi ••••• " 
"On vaikeata antaa täysin selvää kuvaa kaikesta Suomelle 

annetusta avusta osittain, koska ei ole tarpeeksi yksityis
kohtaisia tietoja käytettävissä,osittain sen vuoksi, että tämän 
avunannon moninainen luonne on vaikeasti arvosteltavissa täysin 

tyydyttävällä tavalla ••••• " 
~ihteeri.tön on kuitenkin onnistunut saada sangen paljon 

tietoja niin hyvin Suomen viranomaisilta kuin apua antaneilta 

mail ta". 



• 

3. 

Seuraava kappale ansaitsee mielestäni erikoisen suurta huo
miota: 

~oidaan luonnollisesti väittää, että Suomelle annettu apu 
ei kaikissa tapauksissa ollut seurauksena Kansainliiton Yleis
kokouksen vetoumuksesta, vaan joissakin tapauksissa se aiheutui 
kokonaan välittömästi useiden maiden anteliaisuudest&. Sellaiset 
humanitääriset järjestöt kuin kansalliset Punaiset Ristit näyt
teli vä t myös tlirkeä tä osaa. Ei voi kuitenkaan olla suprtakaan 
epäilystä siitä, että Kansainliiton tuomio keskitti maailman 
koko yleisen mielipiteen Suomen tapaukseen käsittäen konfliktin luon-
teen ja määrä si kuka oli vastuussa vihollisuuksien puhkeamisesta" • 

Kuten tästä kappaleesta ilmenee, katsotaan siis Kansainliiton 
piireissä, että ilman Suomen veteumusta Kansainlii ttoon ja Liiton 
päätöstä niin hyvin Suomen auttamiseksi kuin Venäjän karkoitta
miseksi Liitosta, ei olisi maailma saanut niin selvää . kuvaa 
Suomen oikeasta asiasta ja Suomen auttamisen välttämättömJ~des
tä kuin nyt voidaan pitää selviönä. Samaten ilmenee koko 
tämän asiakirjan muusta sisällätä miten Kansainliiton toiminta 
Suomen hyväksi niin hyvin virallisella kuin epävirallisella 
valla on johtanut mitä arvokkaimpiin tuloksiin. Ellei 
Europassa tällä hetkellä olisi sellainen kuin se on, olisi 
Kansainliitto tämän vuoden kuluessa kerta kerralta saattanut 

• julkisuuteen tämän avustustoimintansa. Nyt, niin Oll minulle 
selitetty Sihteeristössä, ei ole katsottu suo t avaksi julkaista 
edes tätä suhteellisen lyhyttä selostusta. Pyydän sen vuoksi 
nimenomaan, että tämä raporttini kä si tellään myöskin Helsingis

sä täysin luottamuksellisena. 
Tahtomatta enää mennä tämän asiakirjan yksityiskohtiin, 

otan liitteiksi ne molemmat liitteet, jotka kuuluvat siihen. 
Samalla jätän kuitenkin ajan voittamiseksi pois eri maiden 
lahjojen rahallisen arvon asianomaisten maiden omassa rahassa 
ja tyydyn vastaaviin summiin sellaisina kuin Sihteeristö ne 

on laskenut Sveitsin frangeissa. 



Tulen sitten siihen apuum, minkä erikoisesti Sveitsi on 
viime kuukausina antanut Suomelle. 

Heti vihollisuuksien puhjettua perustettiin ZUrichiin Suo
men avustuksen keskuskomitea (Schwåzer Hilfswerk fUr Finnland
Ai~e Suisse ! la Finlande). Kun ensi lauantaina t.k. vii

melsenä päivänä pidetään tämän jä rjestö~ lopettajaistilaisuua, 
tulee julkaistavaksi lopulliset numerot sen kokoamista vardsta. 
Ennakollisesti on minun annettu ti,,,tää. että järjestö ja sen 
alijärjestö, Hilfsaktion der Schweizerjugend fUr Finnland, on 
koonnut pyörein luvuin n. 2.5 milj. frangia. 

Sveitsin hallitus antoi heti sodan alussa 100.000 fr. 
ta käytettäväksi Sveitsin Punaisen Ristin välityksellä Suomen 

hyväksi. Näillä ja muilla tähän tarkoitukseen kootuilla va
roilla, "h teensä noin 200.00U fr., l ähetettiin Suomeen 10 
lääkäriä, 2 sairaanhoHa jaa ja 9 sairaanhoi taja tarta. 

• 

Lähetystööa saapui lahjavaroja yhteensä noin 1 milj. fr., 
joista suoritettiin ase- ym. ostoja. 

Sveitsin protestanttiset kirkot lähettivät lähetystön vä-
lityksellä arkkipiispa Kailalle sekä Helsingin ja Turun dia
konissalaitoksille yhteensä n. 180.000 fr. 

Lukuisat lehdet kokosivat itse lukijoiltaan lahjavaroja 
toimittaen ne Suomen Punaiselle Ristille. 

Mitä tavaralähetyksiin tulee , ansaitsevat ~initsemista 

ennen kaikkea seuraavat: 
1) Tri i anderin tehtaat Bernissä lähettivät suuret mää-

rät Ovomaltinea sekä lääkeaineita. 
2) Toiminimi Hoffmann la Roche Baselissa lähetti samoin 

lääkeaineita. 
3) Gen~ve'issä toimi rouva " Holstin puheenjohdolla ompelu-

seura, jonka jäsenet olivat suurimmalta osalta diplomaatti
kunnan, sekä Kansainliiton virastojen virkamiesten puoliso ja. 
Lähetystöön saapui myös runsaasti valmiita villatavaroita. 
Sveitsin hallitus oli kieltänyt kaiken villat8V&r8D viennin 
maasta. mutta Suomen suhteen viranomaiset osoittautui~t vien
tilupien myöntämisessä mahdollisimman suopeiksi. 1!ten s~in 
lähetetyksi villatavaraa osittain SUomen puolustusvoimille. 



• 

• 

5. 

osittain Suomen Huollolle, n. 3000 kg. Sitäpaitsi saapui lä
hetystöön muita l ah joja , kuten kulta- ja hopea-esineitä, 
koruja yms. 

Erikseen on mainittava erinäisten sveitsiläisten kello
liikkeiden lahjat, lUVlutaan 81 kelloa; lahjoittajat oli'Yat 
nimenomaan lausuneet sen toivomuksen, että Suomen TIeisesi
kunnan päällikkö, kenraal i Oesch, joka on sveitsiläinen sJ'll
t yperänsä puolesta ai na ollut Sveitsin k~~salle suorasteen 
rakas, hyväntahtoisesti ottaisi jtikaakseen kellot oman har
kintansa mukaan. Suksia aljettiin koota jo verrattain ai kai
sin, mutta rauhan tultua kerääminen keskeytyi. 

Kail:en ikaa olivat kuljetusvaikeudet erittäin suuret • 
Osittuin käytettiin Basel-Sassnitz-Trälleborgin yhteyttä, osit
t ain lähetettiin tavarat ansktin k&utta. 

On näin ennakolta vaikea esittää aivan täsmällisiä 
roita lopullisista l askelmista Sveitsin antaman avun arvon 
suhteen r ahassa . Ensinn!:ikin on huomattava, että kaik-.k i avus
tus ei ol e t apahtunut l ähetystön välityksellä, vaBl Jr.ui ta 
teitä. Esim. Sveitsin l ähetystö Hel singi ssä sai Ztirichin 
näyttelyltä 50. 000 fr. toimi tetta.vaks i suoraan Suomen viran
O$eisille ja se lienee saanut samaan tarkoitukseen muitakin 
summia. Toiseksi viittaan siihen, että monet antoivat kokoa
mansa varat Sveitsin Punaisen Ristin käytettäväksi Suomen 
hyväksi. Kolmanneksi on muistettava, että lähetettyjen l ääke
ym. aineiden hinta voidaan laskea kolmellakin 
a) t ehtaiden oma tuottoarvo, b) tukkuhinta, tai 
hinta. Minulle on mainittu, että näitä l ää keaineita ym. 
si lähetetty arviolta ehkä noin puolen miljoonan frangin 
arvosta. Kun tohtori Rimli oli luonani C~n~ve'issä viime 
kesäkuulla, laskimme hänen antamierua ennakkotietojen mukaan, 
että kaiken avustuksen rahallinen arvo voi syk~ mennessä 
osoi ttautua lähentelevän neljää miljoonaa frangia. Olles9lli 
äskettäin taas kosketuksissa tohtori Perret'n kanssa, ~Ol 
hän pelkän rahallisen avustuksen ainakin 3 milj. frangiksi, 
ottamatta siis lukuun ta'Yarassa tehtyjä lahjoituksia. Pyytäes-

säni taas pääkonsuli Schau~ckeriltä tätä 
mahdolli~imman tarkkoja laskålmia, vastasi 

raporttia varten 
~nt että mobili-



sation ja kesälomi en vuoksi on t oistaiseksi mahdoton saada 
aivan varmoja l askelmia, mutta, hän lisäsi, että Hilfswerkin 
ja Jugendhilfen tilit tulevat tuonnempana julkaistavaksi koko
naisuudessaan ja niihin summiin voidaan sitten lisä tä mitä 
Gen~v9'in lä . etystön, Punaisen P.i stim, sanomalehtien ym. kerä
ykset sekä tavaralahjat ovat tuottaneet yhteensä. 

Tarkoitukseni ei ol ek an tämän raportin puitteissa esit
tää mitään lopputilejä, vaan olen tah tonut ainoastaan suurin 
piirtein antaa joa~inlaisen kuvauksen mitä Sveitsi on sota
kuukausina ja sen jälkeen tehnyt Suomen auttamiseksi. 

Lisätä tulee, että monet avustussuunnitelaat raukesivat 
sikseen r auhan tultua sQWåtuksi. Main itsen vai n SV3itsin maan 

.. viljelijäin t rjouksen ottaa vast en vii situhatta suomalaista 
l asta hoitoonsa. Ransk~n vastarinnan sorruttua on nyt Sveit
si sensijaan suunnannut ant eliaisuut ensa kJ~enientuhansien 

ranskalaisten sotavankien ja pakolaisten hoivaamiseen. 

• , 

Tätä uhrimieltä Sveitsin kansan keskuudessa Suomen hyväk
si on sanoin vaikea kuvata. Varsinkin köyhän kansEn, koulu
laisten yms. vähävaraisten avustushalu pukeutui usein suorastaan 
liikuttaviin muotoihin. 

Vielä nytkin kuukausien jälkeen olen kuullut yksinpä 
Sveitsin hallituksen jäsenten suusta, ettei Illikään Suomelle 
annettu t~i annettava apu koskaan olisi voinut olla t~rpeeksi 

suuri, si ihen määrin Suomen kansan llmiömäinen urhollisuus on 
l uonut rohkeutta toisten pienien kansojen mieliin. 

• i n i s t eri: .U-L., 
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M a ai 

Etelä-Afrikka 
iu'gentina 
Australia 
Belgia 
Suur-Britannia 
Kanada 
Kiina 
Tanska x) 
Ecuador 
Egypti 

.Ranska 
Kreikka 
Intia 
Irlanti 
Luxemburg 
Alankomaat x) 
Uusi Seelanh 
Norja x) 
Portugali 
Rumanil 
Ruotsi x) 
Sveitsi x) 
Siam 
Uruguay 
Venezuela 
Jugoslavia 
Ihdysvalla t 

• Brasilia 
Islanti 

T a u 1 ukk 0 1. (1) 
Lahjojen arvo rahassa ja tavarassa. 

Luvut lasketut Svfr: ssa 
(ellei toisin ole ilmoite 
tu; on käytetty Svfr:n 
keskimääräistä pörssiarvoa 
jouluk.1939 - mae1isk.l940 

1,007,859 
3,484,091 

860,746 
1,049,650 
5,463,124 

627,224 
34,554 

8,851,500 
5,034 

214,488 
296,160 
17,810 

349,978 
34,854 

133,977 
3,810,960 

69,708 
32,925,750 

430,400 
155,000 

180,516,200 
2,200.000 

18,217 
349,110 
75,820 
5,000 

17,840,000 
346,426 
113,544 

(1) Niiden maiden suhteen, jotka ylläolevassa taulukossa 
ovat merkityt x) on Sihteeristö saanut asianomaisilta viranomai
silta tie~onsa Suomelle annetun avun täydestä arvosta las
kettuna viime maaliskuun keskipaikkei11e tai kuun loppuun 
saakka. 

Mitä tulee toisiin maihin pitä§ Sihteeristö niiden suhteen 
esitettyjä totalitäärisiä numeroita jokO väliaikaisina tai muuttm 
epAtlydellisinä. . 

Sihteeristö ei ole voinut saada selville mikä on ollut 
.Belgiasta, Suur-Britanniasta, Ranskasta ja Yhdysvallo~a Suomeen lä
hetetty Jen ambulanssien arvo. Sitä vastoin, mi ta. tulee Tanskm, 
Ho11annlll, Norjan ja Ruotsin lähettämien aabulanssien anooa, 
esiintyy se yllä olevassa laskelmassa. 
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... T a u 1 ukk 0 II • 

Ase i ta ja muita varusteit~ Suome n Puolustusvoimille. 

A. Lentokoneita 

B. 11 Kiväärejä 
2 Kuularuisku~a 
3 KonekivääreJä 

Tykistöä 'sri 
l aatuista) 

4) Antitankki tykke jä 
5) Panssarivaunuja 

C.l) Ammuksia käsi
aseita varten 

2) Ammuksia ' tykistöä 
varten 

~3l Käsigrana~tteja 
Lentokonepomm9ja 
Miinoja tankkeja 
vastaan 

6) Merimiinoja 
D.l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Signaalilaittei ta 
Naamal"eita 
Ambu1anssejli 
Päällystakkeja 
Univormuja 

152 

100 

223 
200 

Lukumäärää ei 
ole ilmoitettu 

175 25 
84-.000 

5.100 575 

496 216 

Lukumää rää ei 20 50 
ole ilmoitettu milj. mi1j. 

297.200 795.500 300.000 

50 .000 200 .000 
20.700 
20.000 

500 400 

1.300 
60.000 

48 
100 .000 
100.000 

Lääkeaineita, Piikki
telttoja, hiek- lankaa, 
kasäkkejä, te- puhelin
räskypäreltl lankaa, 
(lukumäärää ei topogra
ole ilmoitettu) fisia ko-

jei ta ym. 
(lukumää rää 
ei ole il
DlOi tettu) • 

53 
84.000 

24 124 
5.675 

172 1.207 
200 

Useita Useita 
mil j • kymmeniä 

ml J. 

912.000 2.300.000 

200.000 

150 
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ASIA: Genhe'in-lähetystÖn raportti n;e 26. 

Ohellisena lähetystö kunnioittaen Ministeriölle lä
het tää raporttinsa n:o 26, jonka otsakkeena on 

Kansainliitto; katsausta taakse- ja eteenpäin. 

M i n i s t eri: 



• I 

.... _ ............................ ~nh:e . .'.i ......... SSA OLEVA LABETTS'O. Salainen. 
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Päättäessäni nyt toimintani Suomen edustajana eri asemissa 
Kansainliitossa pyydän seuraavassa lopettajaisiksi esittää lyhy-

ta en katsauksen Kansainliiton toimintaan sen alusta nykyhetkiin 
saakka. Tällöin supistan ajan voittamiseksi Työtoimiston ja 
Pysyväisen Kansainvälisen Tuomioistuimen toiminnan vain erinäi
siin yleisiin loppuhuomautuksiin. 

Järjestäessäni viime viikkoina yksityisiä papereitani olen 
löytämyt kappaleen ensimmäistä luonnosta Kansainliiton peruskir
jaksij sain sen Pariisin rauhankonferenssissa jo ennenkuin se 
oli tullut lopullisessa muodossa sisällytetyksi Versailles'in 
rauhansopimukseen. 

Ensimmäisen kerran Hallitus näki hyväksi lähettää minut 
Yleiskokoukseen v. 1922. Siitä lähtien olen ollut Suomen val
tuuskunnan jäsenenä kaikissa Kansainliiton yleiskokouksissa. 
V.1923 Kansainliiton neuvosto kutsui minut sen n.s. Commission 
mixten jäseneksi, jonka komission tehtävänä oli laatia ehdotuk
sia Kansainlii~on peruskirjan täydentämiseksi lujittamalla 
säilymisen edellytyksUl toisaalta turTallisuustakeiden vahvista
misen ja toisaalta varustusten supistamisen aikaansaamisen 
kautta. 

Kun Suomi v. 1927 tuli vali tuks·i kolmeksi vuodeksi neu
voston jäseneksi, oli minulla kunnia olla Suo.en Herrain 
Ulkoasiainministerien ensimmäisenä varajäsene~ kaikissa neuvos
toa kokouksissa. Kua taas vuosina 1932-35 n.s. suomalaisten 
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Presidentti Mottan tämän vuoden ~ussa kulltua olen nyt 
tiettävä st i ministeri Politis'in (Kreikka) ohella ollut kau
emmin Kansainliiton yleiskokouksissa y.m. toiminnassa mukana 
kuin kukaan muu. Gen~ve'in diplomaatti~~an doyenina olen 
ollut viime vuosina. Voinen siis puhua jonkinlaisella asian
tuntemuksella siitä mitä Kansainliitto on ollut viimeisten 
20 vuoden aikana. 

Eräs kaikkein syvimpiä nykyhetken ajattelijoita on kiel
tämättä Oxfordin yliopiston professori Gilbert Murray. Hän 
on alusta alkaen ollut Kansainliiton inno~kaimpia kannatta
jia. Hän oli monet vuodet sekä jäsenenä että puheenjohtajana 
siinä Kansainliiton komissionissa, joka tunnetaan nimeltä 
Commission de Co-operation Intellectuelle. Tämän komiasionin 
jäseniin kuului eri maista kaiken henkisen elämän etevimpiä 

= edustajia. Viime päivinä hän on julkaissut tutkielman, 
hän analysoi K~nsai nl iiton toimintaa sen alusta viime päi
viin saakka. Hänen yleinen johtopäätöksensä on lyhyesti sa
noen: Kansainliiton peruskirjassa ei sinänsä ole mitään 
vikaa, mutta sitä om sovellutettu käytäntöön aivan liian 
nolla tavalla, jopa voidaan puhua suoranaisista petoksista 
Kansainliiton peruskirjan tarkoitusperiä ja henkeä vastaan. 
Nämä hänen johtopäätöksensä eivät sinäDSä sisällä mitään 
uutta, sillä samaa olen kuullut sanottavan varsinkin siitä 
saakka kuin Japani v.1931 aloitti sotansa Mandshurian vuoksi 
Kiinaa vastaan. Mutta olan tahtonut viitata asiassa niin kan 
sainväliseen auktoriteettiin kuin on juuri professori Gilbert 
Murray. 

Ensimmäinen erehdys tehtiin jo v.1919-20, kun Yhdysval
lat kieltäyty~t tuleaasta Kamainliiton jäseneksi, vaikka 
heidäm valtuuskuntansa presidentti Wilsonin johdolla enemmän 
kuin kukaan muu määräsi Kansainliiton peruskirjan tarkoitus
perU ja toimintamuodot. Samalla Yhdysvallat pe~t 
Ranskalle ja Englannille lupa8lllastaan lii toata, jonka tar
koitusperAnä' oli, että näiden kolmen voittajavallall varmasti 
onnistuisi ylläpitäA Kansainliiton avulla ~llaista pys~is
tä rauhaa kuim oli asetettu Kansainliiton pä~aliksi. 
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Edellämai nitsemani Kansainlijton komitea, Comite mixte, 
valmisti senvuoksi ehdotuksen kansainväliseksi sopimukseksi, 
jonka olisi tullut lisätä yleistä turvallisuutta ja sitä 
tietä helpoittaa varustusten supistamista. Tämän luonnoksen 
pohjalla Kansainliiton yleiskokous v. 1923 valmisti sopimuk
sen, joka on tunnettu nimeltä Traite d'Assistance mutuelle. 
Seuraavan vuoden yleiskokouksessa Englannin silloinen pää
ministeri, Mr. Ramsay lfacDonald julisti kuitenkin tämän sopi
muksen muka liian militaristiseksi, koska siinä muka ei 
oltu otettu tarpeeksi huomioon kaikkia tarjolla olevia 
menettelytapoja selvittää kansainväliset riitaisuudet rauhan
omaisin keinoin. Ranskan silloinen pääministeri M. Herriot 
oli Yleiskokouksessa mukana. Koska siis samalla kertaa oli 
sekä Englannissa että Ranskassa radikaalinen hallitus, se 
helpoitti tuntuvasti uuden sopimuksen valmistamista, jolloin 
johtaTiksi periaatteiksi tuli: 1) Ra~anomainen välitys, 
2) 'l'urvallisuuden lisääminen, 3) Varustusten supistaminen. 

Tuskin koskaan maailmassa on oltu niin optimistisia 
pysyväisen rauhan säilyttämisen suhteen kuin tämän uuden 
sopimuKben valmistumisen johdada. Siitä, tavallisesti kutsut 
na lyhyesti Protocole de Geneve, piti tulla Kansainliiton 
peruskirjan niin luja täydennys, että pienet maat voisivat 
katsoa tt~vallisuutensa taatuksi ja varsinkin suurvallat 
mahdolliseksi supistaa varustuksiaan. 

Mutta uudelleen puuttui Englanti asiaan, sillä nyt 
olivat jälleen vanhoilliset vallassa. V. 1925 Yleiskokouk
sessa Sir Austen Chamberlain hallituksensa nimessä aeli tti, 
m.m. ettei Englanti voi hyväksyä niin jyrkkiä väli tysme
nettelyjä kuin tässä protokollassa edellytettiin. 

Sen jälkeen vaadittiin lansainliittoa ko~an löytää 
kompromissina sellainen ratkaisu, joka tyydyttäisi Kansain
liiton jäsenvaltioiden turvallisuuden tarvetta lähinnä otta
malla huomioon varustusten silloinen tila. 

Näissä optimistisissa to~ elettiin 
remmalla syyllä kun n.s. Locarno-sopimusten 
oli v. 1926 tullut Kansainliiton jäseneksi. 

si täkia suu
jälkeen Saksa ---
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V. 1926 Kansainli itto asetti kaksi komissionia valmista
maan uusia ehdotuksia useiksikin eri sopimuksiksi; toisessa 
niistä minull a ol i kunnia olla r aporttöörinä. V. 1928 saatiin 
valmiiksi silloisessa l~eiskokouksessa sopimus, joka kulkee 
ylei sellä nimellä Acte General ja se on edelleenkin voimassa 
myöskin Suomen osalta. 

Kun pieniä maita rasi t t i varustuskilpailu, oliD yllä
maini tun Gen~ve'in pöytäkirjan inspiroimana ehdottanut Hallituk 
sel l a, että koetettai siin saada Kansainliitto takaamaan pie
nill e maille f inanssiapua heti, jos ne joutuisivat provo.oi
mattoman hyökkäyksen uhriksi, niin että ne näillä varoilla 
pääsisivät han.kkimaan itselleen kaikkein uusimpia aseita y.m. 
varustuksia. K~nsainliiton eräät teknilliset elimet 
yllämainituista komissioneista valmistivat tämän suomalaisen 
ehdotuksen pohjalla luonnoksen kans~inväliseksi sopimukseksi. 
Näihin esitöihin ministeri Erichin ja minun kanssa otti 
he kilökohtaisesti osaa myöskin Herra Pääministeri Risto Ryti. 
V. 1930 Yleiskokous hyväksyikin tämän sopimuksen, mutta Eng
lannin vaatimuksesta sopimukseen sisällytettiin määräys, että 
se tulee voimaan sen sopimuksen kanssa, joka myöhemmin val
mistuisi turvallisuuden lisäämisen ja varustusten supistamisen 
toteuttamiseksi • 

Asianomaisten komisBionien luonnokset täksi jälkimmäiseksi 
sopimukseksi valmistuivat siksi ajoissa, ätä v. 1932 Kansain
liitto saattoi kutsua kai le maailman kaikki valtiot suureen 
konferenssiin Gen~ve'issä. 

Mutta tällä välin Japani jo oli aloittanut vihollisuu
tensa Kiinaa vastaan turmellen sillä suurvaltain keskinäisen 
luottamuksen • . V. 1932 Saksa sanoi irti sen kansainvälisen 
Täliaikaisen järjestelyn, joka Italian aloitteesta Kansa inli i 
välityksellä oli saatu aikaan tarkoituksella estää varu.tul
menojen lisääaistä kunnes tuo yleinen sopimus turvallisuuden 
lisä§misestä ja varustusten supistamisesta olisi saatu voimaan. 

Nyt oltiin jo kokolWll kal terula. pinnalla. KeskenAis •• -----tä luottamuksesta suurvaltain välillä ei ollut enää puhetta-
kaan ja T&rustusten supistaaiskonferenssi meni hajalle 8yk-
81111 1932 pian senjllkeen kuin Saksa oli äkkipikaa poistl1-
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nut konferenssista ja s a.maan menoon kiirehtinyt eroamaan 
myöskin Kansainli i t osta . Kun Japani oli tullut eroitetuksi -Kansainliitosta keväällä 1932 menettelynsä vuoksi Kiinaa koh-
taan, oli siis Kansainliitossa jäljellä suurvalloista enää 
vain Englanti, Ranska ja Italia. 

Italian hyökkäys syksyllä 19~ Abessinian kimppuun näytti 
vielä tarjoavan Kansainliitolle otollisen tilaisuuden koota 
mahdollisimman monta maata vakavaan yhteistoimintaan hyökkää
Jan rankaisemiseksi. Sen vuoden yleiskokous käsitteli sankti
oita Italiaa vastaan juuri t ässä hengessä. Myöskin pienet 
maat toivat empimättä julki lojaalisuutensa Kansainliittoa 
kohtaan; mutta jo seuraavana kesänä alkoi hajaannus: maailmaJ... 
ta puuttui rohkeutta todella tehokkaalla tavalla kurittaa 
rauhan rikkojaa. Jos vielä Japanin tapauksessa oli voitu 
väittää, että :i1aan Yhdysvaltoja ja Venäjää, jotka molemmat 
olivat Kansainliiton ulkopuolella, oli mahdoton ajatella soti
laallisia toimenpiteitä rauhanrikkojaa vastaan, ei ainakaan 
tämä argumentti enää pitänyt paikkaansa Italian tapa.uksessa, 
sillä nyt Venäjä jo oli tullut Kansainliiton jäseneksi, ja 
Yhdysvallat osoittivat olevansa kiinnostuneita Abessinian 
auttamisesta. Nyt oli R~nskan _ vuoro osoittaa heikkoutta ja 
sitä käyttivät hyväkseen eIlLerl kaikkea Euroopan n.s. puolu
eettomat maat • 

Heinäkuussa v. 1936 pidettiin Gen~ve'issä näiden pienten 
maiden välillä yhteisiä neuvotteluja. Norjaa 
tivat ulkoasiainministerit Koht ja Munch; heistä varsinkin 
hra Koht li täydellisimmän pasifismin ylimmissä ilmoissa. 
Päätökseksi tuli, että Kansainliiton kaikkien jäsenvaltioiden 
tulisi ainakin toistaiseksi itse saada in casu päättää milloi 
ne tahtovat olla mukana Kansainliiton peruskirjan 16 artiklan 
soveltamisessa rauhanrikkojaa vastaan. 

Tämä kanta vastasi mitä täydellisimmin ennen kaikkea 
juuri Saksan tarkoitusperiä: koska lansainlii tto ei ollut 
kyennyt estämään Japanin hyökkäystä Kiinan kimppuun, eikä 
pelastamaan Abessiniaa Italian valtaukselta, miksi silloin 
enää lainkaan puhua kollektiivisesta turvallisuudesta; m. 
kunkin kansan oli otettava omalle vastuulleen sailyaiaeAsA. 
Iurooppa, oli saatava ainakin yhtä hajalle kuin se 
oli ollut annen maailmansotaa. 
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Eräässä raport i ssani olen esittänyt l yhyesti erinäi siä 

näkökohtia sen suhteen , miten sittemmin Saksan maaliskuussa 
1936 suori t tama Reini nmaan miehitys on johtanut siihen, että 
t ällä hetkellä Euroopan pienet maat ovat toinen toisensa 
jälkeen valloitussodan jaloissa . 

Li i t tonsa kautta -.S..aksan. kanssa vi ime vuoden elokuulla 
Venä jä valmisti maaperää Puolan jaolle, Viron, Latvian ja 
Liettuan valtaamiselle sekä sotaansa varten Suomea vastaan. 

Koskaan koko olemassaolonsa aikana Kansainl iitto ei ole 
antanut millekään jäsenvaltiolle ni in tehokasta apua kuin 
Suomell e. Viime joulukuun Yleiskokouksessa Kansainliitto itse 
asiassa el i alkuperä i sten ihanteittensa ylevimmän toteutumisen' 
hetkensä. Kuten olen eri r aporteissani tiedoittanut, on Kan
sai nl i i t on piireissä mitä ankarimmin arvosteltu Ruotsin, Nor
jan ja Tanskan esiintymistä viime Yleiskokouksessa Suomen 
~uja vastaan. Se kanta, jolle nyttemmin erinäiset suomalai
set lehdet ovat tässä asiassa asettuneet, saanee lopullisen 
hyväksymisensä tai hylkäämisensä vasta sillä hetkellä. jolloin 
r auha on uudelleen palautunut Euroopassa. 

Kuten tästä lyhyestä selostuksesta ilmenee, on professori ' 
Gilbert Murray niin monien muiden todella viisaiden ja oman
tunnontarkkojen miesten kanssa ollut oikeutettu päättämään, ev 
ta Kansainliiton peruskirjaa on alusta alkaen sovellutettu 
käytäntöön liian' paljon i tsekkäiden etutavoi ttelujen varassa. 

J~kaise:l~. ~uu~al~al:~ .on ~llut .omat s~nt~nsä~ m~tta.~yös
kln erlnB1Slllä plenll lä mallIa Ja varslnkln JUurl nllllä, 
jotka ovat tahtoneet ajaa muka pasifismin asiaa laiminlyö
mällä omat varustuksensa, vaikka OTat nähneet, että valloi
tuksen henki ei ollut lakannut olemasta vallalla, niinkuin 
oli toivottu, viime maailmansodan jälkeen. 

Tietämättömissä tai pahansuovissa piireissä eri osissa 
maailmaa on Kansainliittoa parinkymmenen vuoden ajan arvos
teltu mitä ankarimllin sEtä syystä. että se muka ei ole 
vastannut tarkoitustaan. Palatkaamme vielä ke~~an siihen het
keen, jolloin Versailles'in rauhansopimuksen yhteydsssä Kan
sainliitto syntyi kesäkuulla 1919. 

Keille suomalaisille pitäisi olla mitä 
ettA oliue juuri edellisenä vuonna käyneet Iävi tae kansa
laissodan kauhut: kapitalismi ja vallankumouksellinen tYOvä •• -
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luokka vastakkain . Seuraavana vuonna oli sama mitä tuskallisin 
probleemi Pariisin rauhankonferenssissa esillä; oli koetettava 
estää kansalaissodat luokkataistelun merkeissä. Vanha Suomen
ystävä M. Albert Thomas oli niitä Ranskan valtiomiehiä, J01-

den aivoissa syntyi ajatus koet taa välttää veriset luokka
t aistelut luomalla Kansainliiton puitteissa erikoinen järjestö 
virastoineen, joka tekisi voitavansa, jotta sosiaalinen lain
sää däntö Kansainli i ton jäsenvaltioissa kehit t yisi valtiovallan, 
sekä työnantajain ja t yöntekijäin eri järjestöjen avulla sel
laiseen suuntaan joka säilyttäisi harmonisen yh t eistoiminnan 
t yönanta jain ja t yöntekijäin välillä. Tämä virasto, joka tun-, 
netaan nimellä Kansainliiton Työtoimisto ja sen konferenssit, 
ovat usein tul l eet ankaran arvostelun uhreiksi niin hyvia 
työnantajain kuin työntekijäin äärimmäisten ainesten taholta, 

'mutta tosiasia on. että tämä Kansainliiton elin on yli 20 
vuotta saanut säilytetyksi rauhan ilman verisiä melskeitä 
ja kumousuhkaa Ni~ t yönantajain ja työntekijäin 

välillä. 
Ainoa$taan täydellinen tietämättöm tästä Kansainliiton 

merkityksestä tai puhdas pahansupaisuus on johtanut väittei
siin, että Kansainliitto on epäonnstunut. Kun erinäisissä 
totalitäärisissä valtioissa sanotaan, et~ kapitalismi on 
mädännyt ja että sosialidemokratia on yhtä paljosta pahasta, 
jota vastoin näissä totalitäärisissi valtioissa muka sosiaali
nen rauha on saatu säilytetyksi, ei oteta huomioon. että 
Kansainliiton työtoimisto vuotuisine konferensseineen ja luke
mattomine suosituksineen työväenluokan aseman parantamiseksi 
on kautta maailman saanut tavattoman paljon enemmän hyYää 
aikaan työväenluokan aseman parantamiseksi kuin koskaan pakko
toimenpiteet näissä totalitäärisissä maissa. 

Kansainliittoa luotaessa pidettiin itsestään selvänä. 
että oikeudellinen menettely kansainvälisten riitaisuuksien 
selvittämiseksi oli koottava kaikenlaisten bi- tai multi
lateralisten sopimus te. asemasta tai niiden täydentämiseksi 
korkeaapaan kansainväliseen tuoaioistuimeen, joka voisi mahdolli
simman suurella arvo~a11a Kansainliiton nimessä ratkaista 
oikeudellista luonnetta olevia riitaisuuksia. Niin syntyi 
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Pysyväinen Kansainvälinen Tuomioistuin. 
Tällä hetkellä on omit . ta ajatella, että ainoita maita, 

joiden taholta on ilmennyt arvoste lua tätä tuomioistuinta koh
taan on Suomi. Ollessani ensimmals18 kertoja ulkoasimnministerinä 
yritimme saada Kauko-Karjalan kysymyksen tässä tuomioistuimessa 
esille, mutta Venäjä kieltäytyi tulemasta vastaamaan Tarton ra~ 
haa vastaan tekemistään rikkomuksista. Mutta jos tällä hetkellä 
tahdottaisiin käydä lävitse kaikki mitä maailman parlamenteissa, 
hallitusten viral lisissa asiaki rjoissa, aikakauslehdissä ja sano
malehdissä on kirjoitettu Pysyväisti Kansainvälistä Tuomioistuin-

tt ta vastaan, on se niin mitättömän vähäistä että tietämättömät 
arvostelijat, jotka puhuvat Kansainliiton epäonnistumisesta, 
hämmästyisivät omaa t yperyyttään. 

Jäljellä on vielä Kansainliitto sen sanan varsinaisena 
järjestönä. Edellä olen esittä~ lyhyen yhteenvedon mistä syistä 
Kansainliiton ei ole onnistunut v. 1931 jälkeen estää sotaisia 
selkkauksia: jokainen suurvalloista on näytellyt åinä &hteessa 
huonoa osaa eikä monikaan pieni maa voi välttyä samalta kat
keralta arvostelulta. Mutta jälleen on otettava huomioon mitä 
Kansainlii tto on sam ut aikam sellaista, joka on merkinnyt 

täyttä menestjstä. 
Aloitan Kansainliiton Sihteeristön ekonomisesta ja finanssi-

tt osastoista. Koko maailmassa ei ole niin täydellisiä julkaisuja 
ja tutkielmia maailman taloudellisesta elämästä ja finanssi
tilanteesta kuin Kansainliiton julkaisut. Suomen Ulkoasiainminis
teriön Herra Kansliapäällikkö, ministeri Tapio Voionmaa, on 
itse aikoinaan ollut johtavassa asemassa kirjoittamassa näitä 
tutkielmia. Kun Rockefeller-säätiö ja Princeton'in yliopisto, 
kuten oLen raportissani n:o 24 kertonut, juuri on kutsunut 
Mr. Loveday\n useine virkamiehineen Jhdysvaltoihin jatkamaan 
näiden molempien osastojen toimintaa, ovat amerikkalaiset osan
neet antaa oikean arvoa sille mitä koko maailman taloudelli
selle elämälle Kansainliiton tänä toiminta on merkinnYt. 

On ollut onnellista, että terveydenhoi to ja taistelu 
sosiaalisia paheita vastaan on Suomessa niin erinoaaisen kor
kealla tasolla, mutta on hyvinkin monia maita maailmassa, jotka 
siunaavat sitä apua ja tukea, jonka ne ovat saaneet Kansainlii
tolt. näiden yhteiskunnallisten olojen sa parantamiseksi. 
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En tahdo mennä tässä kovinkaan moniin muihin detaljeihin 
selostaakseni millä tavalla Kansainliiton sihteeristön muut 
kahdeksan osastoa ovat toimineet eri komiteoineen kansainTälis
ten liikenneyhteyksien parantamiseksi, alkuasukkaiden kohtalon 
helpottamiseksi eri osissa maailmaa, miten Kansainliiton n.s. 
mandaattipolitiikka on vaikuttanut hedelmöittävästi siirtomaiden 
hoi toon yleensä, IDi ten Kansainliiton suurenmoinen yritys ke
hittää kansainvälistä henkistä yhteistoimintaa oli onnistunut, 
kunnes erinäisten valtioiden itsekkyys myrkytti kansainvälisen 
yhteistoiminnan hengen. Sanon jälleen, että ainoastaan tietä-
mä ttömyys ja pahansuopaisuus on sumentanut tämänkin pyrkimyksen 
paremman tulevaisuuden valmistamiseksi koko i~skunnalle. 

Jokaisen sivistyneen ihmisen ensimmäisiin edellytyksiin 
kuuluu, voidakseen esi~yä todella sivistyneenä ihmisenä, 
te~dä ~inen analyyai voidakseen esittää perustelut johto
päätöksensä, koskekoot ne yksilöi ti, kansoja tai kansainvälis iä 
järjestöjä. Sellaist~ täysin rehellistä analyysia ei viime 
vuosina ole tehty Kansainliiton suhteen kovinkaan monessa 
maassa. Sen hyväksi ei ole laskettu sitä tosiasiaa, että sen 
on onnistunut paremmin kuia minkään muun kansallisen tai kan
sainvälisen elimen ylläpitää työrauh~ kapitalin ja työn vä
lillä. Ilman kansainvälistä Työtoimistoa, siitä olen monien 
vuosien kuluessa kuullut todellisten asiantuntijain taholta 
vakuutuksia, maailll8Jl ehkä useimpien hallituste. ei olisi 011.

nistunut estää verisiä luokkataisteluita. Pysyväinen kansainvä
linen tuomioistuin ei ole enää kansainvälisenä pyrkimyksenä 
bävitettävissA, vaan se aate tulee ehdottomasti elämään 
mahdollisimman korkeana ja jalona oikeuaaatteena ja totuuden
tavoitteluna. Jos maailman eri valtiot ovat, mikä itsekkY1-
dessäAn, mikä typeryydessään, loukanneet Kansainliiton pJrki
myksiä selvittäA poliittiset riitamuuaet rauhanomaisin keinoin, 
ei se oikeuta ketUn Wlohtamaan kuinka monella muulla alalla 
Kansainlii tto on odottaattoll8n hyvin onnistunli viimeiste. 
kahdenkymmenen vuoden kuluessa. 

Lähtiessäni poliittiseen elämään Delj'~en' vuotta sittaa 
niiden tunnussanojeJl opetuksessa, jotka vaänt oikeutta jokai 
selle yksilölle ja kansakunnalle sain parhaiaman tue. koko 
.yöhäiselllJll!llle toiainnalleni: perustuslaillinen a jatussUUDta 



korkeine oikeus ihanteineen on 
kokeensa. Tulin kaksikymmentä 
sainliiton kanssa ja kun nyt 
Kansainliitossa olevan Suomen 

näihin päiviin saakka 
vuotta myöhemmin tekemisiin Kan

ilman omaa tahtoani suljen 
lähetystön oTet, olen enemmän 

kuin koskaan ennen vakuutettu siitä, että kansojen tulevai
suus vaati vastakin näiden maailman korkeimpien oikeusperi
aatteiden soveltami~ta niin yksilöiden kuin kansojenkin kesken. 
Kansojen suuruus ei riipu siitä montako miljoonaa asukasta 
niillä on valtiollis ten rajojensa sisäpuolella, vaan yksin
om~an siitä, kuinka suurella äl llä kansat ajattelevat, kuinka 
suurella moraalisella rohkeudella ne tahtovat täyttää velvol
lisuutensa ja kuinka suurella luonteenlujuudella uskaltavat 
taistella ihmiskunnan suurimpien aatteiden puolesta. 

Koska minulla on ollut kunnia olla tähän päivään saakka 
laskettuna Suomen ul koasiainministerin! pitemmän ajan kuin 
kukaan muu , koska useimmat Suomen itsenäisyyden tunnustuskirjat 
ovat ~inun nimiss~i, ja koska olen ollut myös 
ulkoasiainministerien kanssa tekemisissä enemmän kuin kukaan 
suomalainen, sallittaneen minun toivottaa Suomen ulkoasiain-
ministeriölle mahdollisimman suurt mahdoll i simman laaj~~ 

siveellistä selkärankaa ja loppujen lopuksi näillä edellytyk-
sillä, ~est Eräs Suomen his t oriassa: kuuluisimpia mie-
hiä, nimittäin AxelOxenstjerna, on lausunut aikalaisista~ 

seuraavat ikimuistoiset sanat: rl ~uantula cientia regitur mundu8. l ' 

Valitettavasti ihmiskunta on elänyt kolmesataa vuotta hänen 
jälkeensäkin samoissa merkeissä. Kaksikymmentä vuotta sitten 
ihmiskunta totesi ~män onnettomuutensa ja tahtoi päästä pa
rempaan tulevaisuuteen. Siksi se loi ~sainlii ton. Siksi Kan
sainliiton viholliset ja tietämättömät ainekset nousiVht Kan
sainliittoa vastaan. Kansainliitto tulee elämään niin kauan 
kuin ihmiskuntaa elähdyttäA kaipuu päästä p8!emp8an tulevai
suuteen. 

Iin i8 t eri: ~/.I.l«--~-
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Sveitsi on saanut itsenäisyytensä pitkäaikaisesta 
misestä kiittää sitä, että sen naapurien etujen mukaista on 
ollut ylläpitää keskinäistä tasapainoa. Jos joku naapureista 
olisi uhannut sen itsenäisyyttä, olisivat toiset kiirehtineet 
sitä puolustamaan. Itävallan jouduttua Saksan alaisuuteen Sveit
sillä oli naalW'einaan kaksi totalitääristä suurvaltaa, Saksa 
ja Italia, sekä demokraattinen suurvalta Ranska. 

Viime kesäkuussa tapahtunut Ranskan 1uhistuminen vavah ... 
dutti Sveitsin kansaa. Saksan joukot miehittivät Sveitsin 
Ranskan-vastaisen rajan Baselista bianiin asti, ja näytti 
mahdolliselta, että Saksan ja Italian armeijat kohtaisivat 
toisensa Savoijissa. 

Hiili. ei kuitenkaan tapahtunut, ja Saksan miehitys
joukot vetäytyivät pian länteen Bellegarde1in seuduille. Ge
n~velin järven eteläpuolella Sveitsi11ä siis nykyään on naa
purinaan miehittämätön Banska. Mutta Ranskasta ei Sveitsillä 
nykyään ole tukea itsenäisyydelleen. Sen kohtalo riippuu ensi 
sijassa akselivalloista. 

Viime vuoden elokuusta asti Sveitsin armeija en ollut 
mobilisoituna. IlIIltta varsinkin "iime toukokuusta alkaen maa 
on jännittänyt puolustuBvalmiutensa äärimmilleen. 

koope.n sodan viime 'YUonn& puhjettua täällä oli esiin
tynyt cWtaitiatisiä mielipiteitä, joiden mukaan Sveitsin oli 
toivotonta puolustautua suur"altaa vastaan, jos sellainen sen 
kimppuun hyökkäisi. Suomen sankarillinen taistelu Venljl;iä 1liS

taan mursi tämän cWtaiti 
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sin kansa on Suomelle erityisesti kiitollinen). Kreikan 
Tiimeaikainen puolustautuminen on niin ikään lisännyt itse
luottamusta tässä maassa. Nykyään sveitsiläiset taas ovat 
valmiita vaaran uhatessa puolustautumaan suurvaltaakin vastaan. 

Sveits in armeijahan on hyvin har joi tettu ja hyvin 
varustettu. Ilmailuvoimien tila tosin täälläkin on aiheut
tanut epäilyksiä. Euroopan sodan puhjetessa Sveitsill! lie
nee ollut vain 300 taistelukelpoista lentokonetta. Mutta 
sen jälkeen on kotimaassa valmistettu pari lentokonetta 
päivää kohti, joten tätä nykyä Sveitsillä lienee käytettä
vissään toista tuhatta lentokonetta. 

Irikoisesti sveitsiläisiä huolestuttaa ·viidennen ko
lonnan" taholta uhkaava vaara. Saksan kansalaisia on aina 
paljon oleskellut saksankielisessä Sveitsissä. Tätä nykyä 
heitä on maassa noin s~tatuhatta. Saksan lähetystön ja 
konsulinvirastojen henkilökunnat on monenkertaiste t tu. Sak
san ministeri on minulle kertonut, että hänellä nykyään 
on 80 virkamiestä lähHtystössääll. 

Sveitsi on ottanut oppia Norjan, Hollannin ja Bel
gian tapahtumista. Kalkki ne, joiden voidaan epäillä kuu
luv.an ·viidenteen kolonnaan" , ovat viranomaisten tarkan 
kontrollin alaisina.. Kolonnan taholta uhkaavan vaaran vuok
si on mm. kaikkien mobilisoitujen upseerien alinomaa pi
dettävä mukanaan revolveri. 

SveitsiLäiset natsit, joiden johtajat toimivat maan 
rajojen ulkopuolella, koettavat jäytää maan puolustuBTotmaa. 
Kotimaisten natsien lukumäärä on kuitenkin kaikesta päättäen 
vähäinen. 

Kuten tunnettua, saksalainen kansallissosialismi lu
kee aleme.nnisen (so. saksankielisen) Sveitsin kuuluvaksi 
Saksan irredentaan. Tämä käsitys on saanut ilmal.ksensa emme 
Saksassa julkaistuissa kartoissa, joidan johdosta Sveitsi 
on 1irallisesti protestoinut. 

Saksan kansallissosialistisessa kirjallisuudessa ja 
lehdistössä on koetettu todistella, että sTeitsiläistl kan
sallisuutta .i ole olemassakaan, Taan että sveitsiläiset 
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kuuluva t osaksi saksalaisiin, (JJ aksi ranskala isiin ja osaksi 
italialaisiin. 

Tähän on sveitsiläiseltä t810lta vastattu, että Sveit
sin kansalla on VIlosisat ojen aikana vakautunut oma kansallis'" 
henkensä. Sveitsin alemannit voivat olla rodultaan samaa juur
ta kuin saksalaiset. Mutta Saksan kansa on feodaaliaikojen 
jälkeen kehittynyt 18ktoritatii visen monarkian varjossa maail
mansotaan asti. Sveitsin kansa taas ei koskaan alistunut 
monarkiaan, vaan siirtyi feodaaliasteelta kulkemaan kunnalli
sen itsehallinnon ja kantona alisen federaation suuntaan. Tämä 

tt erilainen kehitys on luonut Sveitsin kansan erilaisen menta
liteetin, joka olennaisesti eroaa Saksan kansan psyykestä. 

• 

Ideologisen ja poliit tisen )ainos tuksen ohella Sveitsi 
kokee nykyään sekä Saksan että Italian taholta voimakasta 
taloudellista painostusta. Sodan aikana sen on ollut moneen 
otteeseen tehtävä mahtaville naapureilleen taloudellisia myön
nytyksiä. Kaupal lisia neuvotteluja varten SaksalLa on ollut 
kuukallSlmääriä täkäl äiseen lähetystöönsä kiinnitettynä täysi
valtainen ministeri Hemmen. 

Sveitsiläisten ilmoituksen mukaan saksalaiset ovat 
näissä taloudellisissa neuvotteluissa edustaneet sitä käsitys
tä, että Sveitsillä ei ole sYrtä pitää yllä korkeampaa 
elintasoa kuin mikä Saksassa vallitsee. Erinäisten elintarve
alojen viimeaikainen säännöstely Sveitsissä joh~in niistä 
vientikiintiöistä, joita Sveitsin on ollut luvattava Saksalle. 

On huomattava, että Saksan tmolta tuleva poliitti
nen ja taloudellinen painos tus on palj on voimakkaampi kuin 
Italian taholta tule'n. Osaksi tämä epäilemätiä johtuu niis
tä hyvistä suhteista, joita italiankielisestä Ticinon kanto
nista syntyisin ollut liittoneuvos IOTTA-vainaja TUOsien ku
luessa rakensi l18~a ja Italian välille. Osaksi se johtu
nee SveitsiSSI poliittisena pakolaisena aikoinaan oleskelleen 
MUSSOLINIn henkilökohtaisesta sympatiasta. 

Mutta monet sveitsiläiset ovat vakuuttuneita siitä, 
että Italia ei periaatteellisesti halna Sveitsin ~e.sta 
suorittaa pe8änjakDa Saksan kanasa. Italiahan ei olisi tah-



tonut Saksaa naapurikseen entisen Itävallan raj oille. Se 
ei liioin halunne saada Saksaa naapurikseen Italiaa val
litseville Sveitsin alpeille. Tämän käsityksen mukaan Ita
lia nimenomaan pyrkii säilyttämään Sveitsiä puskurival
tiona itsensä ja Saksan välillä. 

Näin ollen Sve itsin johtavissa piireissä ollaan 
sitä mieltä, että Sveitsin turval lisuus perustuu nykyään 
huomattavalta osalta Italian intressiin. Mutta samalla 
t äällä tiedetään, että tämä intressi ei ole luotettava 
tae. Senhän sai Itävalta 
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Parhaillaan r aivoava sota on muiden katastrofien ohella 
aiheuttanut Kansainliiton joutumisen varjo tilaan. Gen~ve'in 

järven rannalla kohoava muhkea palatsi, jonka t arkoituksena oli 
tehdä mahdolliseksi Kansainliiton entistä tehokkaampi toiminta, 
on muuttunut maailman r auhanomaista organisointia tarkoittavien 
suunnitelmien mausoleumiksi. Sen käytävissä kumahtelee enää har
vojen virkamiesten askeleita. Kun Gen~ve'istä ovat poistuneet 
useimmat li i ton virkamiehet ja muut siellä asuneet kansain
välistä yhteistyötä harrastaneet ulkomaalaiset, kaupunki on 
entiseensä verrattuna autio ja t yhjä. 

Joseph AVENOL pää tti toimintansa Kansainliiton pääsihtee
rinä jossakin määrin nolosti. Sodan puhjettuahan Kansainliiton 
asema kävi vai keaksi, muta ÅVENOL olisi kuitenkin voinut 
menetellä vähemmän hapuilevasti. Kansainliiton käsitellessä 
talvena SuomenMVenäjän sotaa hän olisi epäilemättä voinut 
tehokkaammin järjestää maamme osaksi tullutta apua. 

Kun Saksa viime keväänä oli murtanut Norjan, Hollannin, 
Belgian ja Ranskan vastarinnan, AVENOL ryhtyi suunnittelemaan 
Kansainliiton uudestijärjestä~istä akselivaltojen kanssa tapah
tuvan yhteistoiminnan pohjalla, mut~ ei saanut li i ton taholta 
kannatusta eikä päässyt tulokseen. 

Ranskan hallituksen painostuksesta hänen heinäkuussa oli 
ilmoitettava eroavansa pääsihteerin virasta. Hän toivoi kuiten
kin voivansa jäädä vielä syyskuun 1 palvan jälkeeD sihtee
ristön johtoon nimellisesti, joskaan ei palkkaa nauttivana. 
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ja laati siinä mielessä eroamisilmoituksensa epämääräiseen 
muotoon. Osaksi Vichyn tahdosta, osaksi neuvoston presidentin 
COSTA du REISin asiaan puuttumisen johdosta .WmOL kuitenkin 
syyskuun alussa definitiivisesti joutui pois liiton johdosta. 

Viimeisinä aikoinaan AVENOL vielä joutui henkilökohtai
sesti huonoihin väleihin lähimpien apulaistensa ja yleensä 
sihteeristön virkamiesten kanssa. Osaksi tähän oli syynä se, 
että hänen yleiskokouksen päätösten mukaisesti oli radikaali
sesti supistettava virkamiehistöä, ja sellain~ tilanne luon
nollisesti aiheutti katkeruutta. 

AVENOLin erottua JOORNAL DE GENEVE luki hänen ansiok
seen etupäässä sen, että hän oli hartaasti huolehtinut Kan
sainliiton palatsin puiston istutuksista! 

Kuten tunnettua, tuli syyskuun 1 päivästä Uiton väli
aikaiseksi pääsihteeriksi irlantilainen Sean LESTER. Osa sih
teeristön palveluksessa olevista virkamiehistä on nyt siirty
nyt Amerikkaan. LESTER on minulle selittänyt yrittävänsä 
Genhe ' iin jääneiden harvojen virkailijoiden avulla pitää yllä 
sihteeristön hilj:!iseloa sodm. päät tymiseen asti. Silloin jäisi. 
nähtäväksi, mihin sihteeristöä voidafJl. käyttää. 

Sihteeristön miehiä on muuten viime aikoina vainonnut 
vastoinkäymisten sarja. Kun sen taloud ellisen osaston pääl
likkö LOVEDAi apulaisineeB heinäkuussa oli autobu9silla mat
kalla Lissaboniin jatkaakseen sieltä edelleen Amerikkaan, bussi 
RansklD. maaseudulla ajoi kumoon metsään, jolloin miltei kaikki 
mukana olijat loukkaantuivat. Kun myöhemmin mm apulaisineen 
niin ikään oli matkalla Lissaboniin kontrollikomite~ kokouk
seen., käännytettiin heidät Ranskasta Espanjaan pyrkiessrun 
takaisia, vaikka heidän passeissaaIll olivat asienmllJrej set diplo
eattiset leimaukset. (Mikäli täällä kerrotaaa, on Espanjan. 
raj a-asemilla espanjalaisten rajaviranomaisten rinnalla saksalai
sia Gestapon miehiä siviilipukuisina kontrollitehtäVissä.) 

1lainittakoon lopuksi, että Bernin diplomaattipiireisBä 
liikkuu huhuja, joidea muka~ Saksa suunnittelisi saada Kan
sainliiton Genbe'issä olevaa päämajan kontrollinsa alaiseksi 
voidakseea mahdollisesti myöhemmin ryhtyä ~ovailamaan liiton 
koneistoa omien maailaan uudestijärjestelyä tar~ittavien suunni-

telmiensa _.i ... U. , /~. 
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Kuten tunnettua, ovat sodaa aikana sotivien valtioiden 
lentokoneet tämän tästä joko tahallaan tai vahingossa tUllkeu
tune et puolueettomien malden alueelle. 

N~in kauan kuin sota oli käynnissä vain Sveitsistä 
pohjoiseen olevalla Euroopan alueella, ei tämä maa joutunu~ 

paljon kärsimään. tällaisia häiriöitä. Silloin tällöin eksyi 
kuitenkin saksalaisia lentokoneita Baselin seuGLilta Sveitsin 
ilma-alueelle, ja yhden niistä sveitsiläiset taistelukoneet 
laukausten vaihdon tapahduttua pudottivat maahan. Toisinaan. taas 
havaittiin Sveitsin yläpuolella englantilainen kone, jonka 
tehtävänä oli pommittaa Bodanjärven rannalla olevia saksalaisia 
tehtaita. 

utta Italian yhdyttyä sotaleikkiin Sveitsi on useasti 
• saanut kuulla vieraiden sotalintujeIl. surisevan taivaallaan. 

Ikävin tapaus sattui viime kesäkuun 11 päivänä, jolloin 
brittiläinen lentokone liiteli tunt~ausia Gen~e'in yläpuolella 
pudottaen lopuksi 8 pommia, joista yksi osui sikäläisen jouk
ko-osaston esikunnan huoneistoon surmaten sotilashenkilöitä ja 
toinen särki erään sillan. Inglmnin hallitus pyysi antaeksi 
tapahtumaaa ja sitoutui lIIBk.samaan korvausta. Pommiias lienee 
aiheutunut sL itä. että koneessa oli uusiseelantilainen ohjaaja, 
joka ei ollut perillä Euroopan maantieteestä ja saatuaan 
käskyn mennä Genevaen erehtyikin lentämään Genev88ll (Gen!lve'in 
englanninkielinen nimi) ! 

oIAKELUOH.lE: 

.................................. ~~!~~J.Jj~~.~ ..... ........................ ... 

OllA .. 

...... uoh ........... , 

T ... ' ....... 
T""'- ja '1dbI .. '" ........ .mInIatwIOII •• 
EI u ................... tledolluk8lln. 
EI ulltomueduetukMn. mutta .. lk-wnmInlateriOn t~l • ........ 



• 

• 

Elokuun aikana englantil:ö.sia lentolaivueita 
takaa lentämään Sveitsin alueen yli. Ne tulivat 

2. 

ensin Ranskan yli, lensivät Jura-harjanteen kohdalla SveitsiD 
ilma-alueeseen ja jetkoivat matkaansa Genhe'in järven ja 
alppien yli etupäässä ilanon ja Torinon seuduille. Yhteen 
aikaan laivueet miltei pi t ivät yllä säännöllisiä lentovuo
roja, t ulivat Svei t sin ilma-alueelle puoliyön vai heilla, kä
vivät pudottamassa pomminsa Italian alueelle, palasivat 
Sveitsin yläpuolelle noin tuntia myöhemmin ja jatkoivat 
matkaansa Englantiin. Lentomatka Englannista Lombardiaan tai. 
Piemonteen tapahtui lyhintä suoraa linjaa myöten, ja 
Sveitsin yläpuolitse merkitsi luonnolHsesti bensiinin sääs
töä. 

Mikäli näkyväisyys on sallimlt, sveitsiläiset ilma
tor juntapatteri t ovat avanneet tulen lentokoneita vas taen. 
»utta taistelulentokoneita ei viime aikoina liene noussut 
öisin ilmaan kutsumattomia vieraita karkottamaan. 

kitään aineellista vahinkoa eivät englantilaiset lent 
koneet ole kesäkuun 11 päivän tapahtuman jälkeen Sveitsil1e 
aiheuttaneet, mutta nämä sen puolueet tomuuden loukkaukset 
asettivat valaliiton luonnollisesti kiusalllseen tilanteeseen. 
Italian ja Saksan hallitukset moit tivat Sveitsin hallit usta 
siitä, että se ei tehokkaasti torjunut ilma-alueeltaan eng
lantilaisia koneita, ja niiden lehdistöt käyttivät uhkaavaa 
kieltä. Sveitsiläiset pelkäsivät, että akselivaltiot lähet
täisivät omia lentokoneltaan englantilaisia vastaan Sveitsin 
ilma-alueeseen, jolloin siinä olisi voinut syntyä lento
taisteluita. Uhkasivatpa italialaiset asettaa ilmatorjunta
tykkejä Sveitsin puoleisille alpeilie. 

Sveitsin taholta huomautettiin, että jos miehitetyllä 
Ranskan alueella sijaitsevat saksalaiset ilmatorjuntajoukot 
eivät kye~eet estämään englantilaisia lentämästä noin 500 
km tämän alueen ylitse, oli liikaa vaatia, että Sveitsi 
kykenisi tekemään mahdottomaksi niiden lennon sillä noin 
150 km:n aatkalla, minkä De lensiTät valaliiton alueen 
ylitse. Yleensähän on osoittautunut toivottomaksi taistelu-
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konein tavoittaa noin 4,000 m:n korkeudessa öisin lentäviä 
pommikone i ta.. Kun lento Sveits in ylitse tapahtui noin 20 
minuut issa, oli taistelukoneiden vaikea jo ehtiä nou~a 

ilmaan. 
Niin pi an kuin voitiin todeta, että Sveitsin ylä

puolelle t ullut lentokone oli kansallisuud eltaan brittiläinen, 
valaliiton Lontoossa oleva ministeri sai tehtäväkseen esittää 
protestin. Syyskuun 8 päivänä Foreign Office esitti lento
ylitysten johdost a valittelunsa ja ilmoitti, että brittiläi
sille lentäjille oli annettu mäiir äys välttää Sveitsin alueen 
yli t tämistä • 

Siitä alkaen noin parin kuukauden. aikana tapahtui 
ylilentoja vain harvoin, eikä syyllisten lentokonen en kan
sallisuutta nähtävästi saatu todetuks i. Mut t a marraskuun 1 
ja 2 päivän välisenä yönä tapahtui taas ilmahälytys: vie
raita lentokoneita sa~ui Juran t oiselta puolen, yli t ti 
Sveitsin alueen ja poistui sen etelärajan ylitse. Sveitsi 
esitti t aas Lontoossa protestin. 

Pari päivää myöhemmin Saksan lähettilään puoliso 
sanoi minulle, että ei käynyt päinsä Sveitsin jatkuvasti 
pitää aluettaan öis in r auhanaikaisella t avalla valaistuna: 
Sveitsihän muodosti ma jakan, joka opasti pimeiCien naapuri
maidga yli kulkevia englantilaisia lentokoneita lentämään 
pommitusmaaliinsa. 

Heti t ämän. jälkeen Sveitsin armeijan kO!!leatava kenraa
li määräsi, että marraskuun 7 päivästä alkaen kaikki ulko
valot Sveitsin alueella oli pidettävä sammutettuina klo 
lO;stä illalla aamunkoittoon. Sen jälkeen on tätä pimennys .. 
määräystä tarkoin noudatettu. Olen sveit siläiseItä taholta 
kuullut, et tä tämä määräys aiheutui Saksan vaatimuksesta. 

Svei tsille oli kui te nkin ,at tunut erehdys. Marraskuun 
8 päivänä bglannin täkäläinen lähett.iläs virallisesti il
moitti että marraskuun 1 ja 2 päivän välisenä yönä ei 
ainoakeaa englantilainen lentokone ollut ylittänyt Sveitsin 
aluetta. tämä ilmoitus ei ole aiheuttanut enää mitään. 
huomautusta Sveitsin taholta. 
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Senkin jälkeen kuin pilllennys otettiin käytäntöön, 
on veitsin lentoylityksiä tapahtunut moniaita kertoja. 
Tämän kuun 5 ja 6 päivän välisenä yönä olivat ylittäjät 
virallisen ilmoituksen mukaan. englant ilais ia. Ja tämän kuun 
14 päivänä yleisesikunta julkaisi seuraavan tiedo i tuksen: 
"l!tarraskuun 13 ja 14 päi vän välisenä yönä seka alainen 
pommilentokone tunkeutui itäaSveitsin alueelle ja putosi 
maahan Schwytzin kantonissa Willerwellin lähellä. Kone 
tuhoutui täydellisesti eikä sen miehistöä ole löydetty." 
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.alkuopetusta koskeva kansanäänestys. 
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.• 111"'" - ... -; 

Totalit9.är i se t maat ovat, t aht oess en kehi t tää äärimmil
l een kansan sotilaallista t eQoa , r yht ynee t järj est el mälli sesti 
t r eenaamaan nuorisoansa fTJsi lisest i ja sot i l eal i -est i jo mah
doll is iw~ varha i selta as t eelt& lk&en. Tämä periaat e on ol
l ut demokratioi_l e vi er as , mutta nykyisen kansain kaDpp~ilun 

eib.na n~t ovat jout uneet l aiminl önn is t "än kärs imään . 
Seuratesse.an tot e i tii:J' isten naapuri:.'Zi densa kehityst ä 

sveitsiläiset ov t jo vuosik&usia harkinneet , et t ä heidänkin 
ol ' s i t ehost et tava nuorisonsa f rysi lli stä kuntoa. Sve i tsin kou
l ujen opetusohjewe.n kuul uu yl eensä hyvä voimi st elukesvatus. 
ut t a ko' l unkäynnin päät t ymi!:' en ja 20 vuoden i "ssä alkavan 

asevelvollisuuden väl i llä nuor ten miesten ruumi illinen kunto on 
usein päässyt he i hlenemadn . Kun aktiivipalv ~lus on verrat t a in 
l yhyt, on näin ol l en ollut vai kea saada asevelvol l i si a t ot 
t umaan · nykyai k i sen ar ei j an t a i toi hin j a =asi t uksiin . 
~t:3. 1907 voimas e olevan sot ilas jä!' j estyksen lluk an 

kant onien on ediste 'ct ävä aS·3velvolli suus i ä.ll alapuolella olevien 
nuprukai sten voimi st elutai toa. Yalaliit t o ei ole kuit~nkaan 

voinut valvoa tätä valmi ~ +'elua , joka onkin jäänyt vaille r iit
t ävää t ehoa. 

Nykyi sen suursodan puhkeaminen pakott i Sveit s in j ännit
t äm~ än voim_Dsa t ehostaakseen puolustusvalmiut taan. Joulukuussa 
1939 liittoneuvos to antoi liittokokoukselle pakollisen sotilaal
li ~an alkuopetuks en voimaan saattamista koskevan lakiesityksen. 

isityksen mukaan valaliiton yhdessä kantonien kanssa oli 
huolehdittava siitä, että 16-20 vuotiaat nuoret miehet saivat 

"AKELUOH"E: 

....... 1.~!~.;J,..~~.P.: .j~ .... :U.~.~l ......... ............... .. 
Puolustusministeriölle. 
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asevelvol lisQut t a varten aLkuope tusta. l 6-l8-vuotiai l l e oli jär
jestettävä voimistelua, l7-l8-vuotiail le ampumahar joi t s i a ja 19-
vuot i ai_l e yl eistä sotilasvalmennusta. Sotilasluontoinen o~etus 

olisi arme i jan upseerien ja ~pseerien käsissä. 
Lii t t akokouksen molernme.t ka-larit. kantonine uvosto ja kan.

sallisneuvost o , hyväksyivät l aki es i t yben milte i sellaisenaan 
vi ime kesäkuun 8 päi vänä . Li it t oneuvo ~ton j a liit tokol~ouksen 

~yv[ksymät l akies it rkcet ohes tetaan tämän r a: ort i n saatt okll' j el~ 

mään. 
Lakie itys oli al i stettava vielä kansanäänestykseen, joke 

t e.:pal-.t ui t ämän ;:uun 1 päiväna. 
Harvoin on dveitsissä kansanääne~tykseen alistett va l a

kiesit~'"S saanut halli tu..\.;:sen, eduE'kunnan , eri puol ueiden (pai tsi 
• natsien ja kOf1liluuistien ) ja leildistön t aholta ni in yleisen 

ken .atuksen kuin tämä esitys . 
Ju~~isuudes sa ei sitä niin pal jon vastust et tu, 

sijaan. alkoivat monet eri13iset voimat t ehdä sitä vastaan mie
hest ä mieheen kä~~ää prop gandaa. 

Sveits in maanviljelij ät kärsi~ät luonnollisesti sodan 
alusta alkaen työvoiman puutette , kun asevelvol liset miehet ovat 
mobilisoituina. Lakiesityksen muk en olis i l 6-20-vuot i s t en nuoru· 
ltai sten olt ava kotoa po.issa herj oituksi ssa, joiden yhte enlasket
tu aika. fi kuitenkaan ollut enempää kuin 60 tuntia vuodessa. 
Joka t ap .uksessa konservat ij,.yi set sve itsiläiset m an.viljelij ät 
asettuiva v~ stust amaan t ät äkin t övoi~n enet ystä. 

'. Uskonnollisilla perusteilla saat iin ai kaan huoIJattavaa 
vas tustusta. Lakies ityksen mukaan sotilaallista alkuopetusta sac
tiin vain poikkeustapauksissa antaa sl.l!~unt aisin. Mäillä tåhoil
la uskoteltiin kuitenkin, että tämä opetus tulisi ~äiritsemään 
kirkossakäyntiä, ja varsinkin katoliSEn väestön keskuulessa saa
tl~ ä en oppositiota ikaan. 

~äät koulupiirit vetivät Pestalozzinkin esille lakiesi-
tj$ ä vastustamaan. 

Vielä vaikutti asiaan sveitsiläisten perinnäinen vasten
mielisyys luovuttaa valali it olle tehtäviä, jotka ammoisista 
ajoista asti kuuluvat . ka~~l1'l.. Tähän d.istoon noottiin väi 
tämä1lä, ettr"'VeIaliittet pyrki tekemään DllOl'ista ' miehis'tt 

. tionnuorukaisian, joita "vowsteluvouditn komentelisi vat. 
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Lain vaikutuksEt ilmenisivät lopullisesti vasta vuonna 

1943. önet arvelivat, että siihen mennessä nykyinen sota jo 
on loppunut eikä silloin enää tarvita sotilasKoulutuksen te

hustanuslia. 
Sve~ts~ natsien Ja ~OmmuniS ~en vastarLnllan ot~iv~t 

voidaan arvata. 
Kun t ämän kuun _ palvana t~.ahtuneen kansanäänestyksen 

tulokse t tulivat t unne tuiksi, todettiin, että lakiesitys oli 
hylätty 429,952 äänellä 342,838 ääntä vast aan. Yarsinkin maan
viljelys- ja katoliset ka lltonit olivlt sen kaataneet. 

Tulos oli i kävä Sveitsin vastuunalai selle h llitukselle, 
li it oneuvostolleJ ja vars inkin s otile~departementin päälliköl le 
l i i ttoneuvos A:tING]!Rille , joka oli l akies i ty stä ensisijai sesti 

- j anut . 
Liittoneuvosto tulee k itenkin epäileaäu t ä harkitsemaan 

uusia ke inoja Sveitsin kansan puolus tus valmiuden t ehostamisek
s i. Nyt on jo ollut puhetta aktiivipalvelusajm pidadäm.i

/ sestä. Li s:' ksi suunni t ell en vo.p aeh:~is8Il sotilasva.lrr.ennuksen 
.--/" t ukemista, j a siin" yhteydessä on vi i t a t t u mm. Suomen suo

jeluskuntalaitokseen . 
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BERNISSÄ OLEVAN LÄHETYSTÖN 

3992 -l_PÄIVÄIIÄ ---~ KUUTA 19 . ~_O 
Bot~~'~TYN RAPOA~N tl: O . _ - -~-Q----1--.-- -

Bundesrntes nn die BUlldesversa lmlung betrel!.n4 4ieJEellhrung 
des obligatorischen militä' _1. TI' ~. , . 

männliche Jugend vom 16. bis 20. Altersjahr. 

(Vom 29. Dezember 1989.) 

Herr Priisid Dl! 
Hochgllf!hrto Herr n! 

\Vir beohlOn Wl', Thnen den Entwllrf ZII einem Bundesgeselz tiber die 
Abiinderung der Artikel 108 und 104 des Bundesgeset,z~'S \'om 12. April 1907 
betreffend die Mili tiirorgaoisation (EinfUhrllDg des obligatorischen mililiiri
scholJ VOTllnterrichts) ZII llIlterhreiten. 

Die ADf:iDge del Voruntarrichll. 

Die Anfiinge des Vorunlerrichls bzw. der Vorhereitung der miinnlieh II 

Jugend aul den Wehrdienst reiehen in das Zeitolter der alten E idgenossellschaft 
zurUck. Das j llllge Slaatswesell. das me UnabbHngigkeit fortwiihlOod 
gegen miichtige Nachbarn ZII verteidigeo hatte, war sieh \'00 jeher der Bo
deutung körperlieher tlbllllgen zlIr Erhaltllng und Förderung der Wahrhaftig
keit seiner JllIlgmannschaft wohl bewusst. G meindeweise wurden die Knnben 
von 8 bis 16 Jahren in den altherg brachten Leibesubullgen, die hnuptsiiehlich 
das Ringen, Laulen und Sleinstossen umfassten, gen bt. Vom 16. bis 18. Alters
jahre erlernt,e der jllllge Eidgenosse in harter Schule die Handhabllllg des 
Langspiesses und die Disziplin in Beili llIld Glied. Mit dem Au!kommen d r 
Feuerwaffen trat die Pflege der Schiesskuost in den Vordergnmd. Zuerst 
herrschte die ArmbTllst vor ; sp ter trat die Muskete hinzu. An den Frei-

e ecbiessen des 15. llIld 16. Jahrhllllderls, mit denen auah Wettkiimpfe in Leibes
tlbungen verbunden waran, nahmen bewaHnetc und eingeiibte KnabenscholOn 
tet!. In der 2. HiiUte des 16. Jahrhunderts scheint die Pflege d.er Waffen
und Leibeellbungen zurtlekgegangen zu sein, eine Erseheinung, die sieh mit 
dem fomehreitenden ZerfalI des schweizerisehen Staatslebens immer mehr 
auswirkte. Wohl fehlla es in der Folgezeit Dieht an weitblickeDden Miinnern, 
wruehe die PfIege der Leibestlbungen durch die Jugend und delOn Vorbereitung 
auf den Wehrdienst immer wieder forderten ; aHein der Gedanke, dass neben 
der geistigen Ausbildung auch die körperliehe Ertllehtigung und die miIi
tirische Schulung nieht vernachliil!l!igt werden dtlrfe, kam erst in der Grfmdung 

~-m 1 



2 

der Kad Llen ko rp . zum Durchbruch. Von 1787 bis h ul . eigle das Ka
deUenwesen. do hauplsächlich in den )littelschulen der Kantone und Ge
meiuden eine H imstiitle fand . lrolz zeitweiser Rilckschlägo eine nuJsteigende 
Entwickluug. Die Kndett ukorps 01. Triiger voterlönelischer Gesinnllng und 
Förderer d r JlIgenderziehung im Dienste der Land verteidignng können ols 
VorI ii llfer des h uligen \ orunterrichts belrnchtet werden ; doch die Bedell tung 
einer das ganze Land llnd die gesn mte miinnliche Jugend umfassenden Ein
richlung ging ihnen ab. Eine solche wollte di Militiirorgan isation vom 
1 S. N ove m b r 187 4 schnff~n . die in Art. 1 die Kantone zur Durchlilhrung 
des obligatorisch n Vorunlerrichls ill folgellden S Stuleu "erpflichtete: 

Q . Das Schllltumen der Knnbeu v m 10. Altersj&.br nll bis zum Schul
auslritt. 

b. Das Tumen zu speziell r Vorbereitllng nuf den Wehrdienst vom 
nllstritt bio zum 20. A1tersjahr. 

c. Die Schiessauobildun". die beidon lelzlen Jahrgiinge der Stule b um
fassend. 

Wi< besa sen somit schou einmal den obligotorischen Vorunt.erricht; doch 
wurden die gesetzlichen BestJmmllngen tatsiichlich nicht oder nur unvoll
stänelig durchgeliihrt. Die Sclbstäneligkei t der Kantone im Schulwesen. die 
Verschiedenheit der Lebensverhiiltnisse und Anschauungen der Bevölkerung 
und nnmenUich elie ungenilgende turnerische Ausbildung und Eignung des 
Lehrpersonals der Volksschule wnren da lilr die Ursache. Der Bund halte keine 
Befugnis. einheitliche Wcisungen ilber den Turnunterricht zu erlnssen und lilr 
ihre Belolgung zu sorgen. 

NUT der obligatorische Tumunterricht der miinnlichen Jugend bis zum 
Schulaustritt wurde mehr oder weniger verwixklicht. Filr die Durchfiihrung 
des Vorunterrichts von der SchulentJassung bis zum Eintritt in den Wehrelienst 
blieb der Bund aul elie freiwillige Beteiligung und elie Tätigkeit der Tum-, 
Schillzen- und mililärischen Vereine angewiesen. Zusammen mit der damaligen 
kriegsungenilgenden Disziplin und Ausbildung der Amlee förderte der damalige 
Vorunterricht naturgemiiss den Kriegswert unseres Wchrwesens wenig oder 
gar nieht und stand demgemiiss sowohl in der ölIenllichen Meinung wie in 
den Augen der mi.litärischen Fachl ute in keinem hohen Ansehen. Dieae waren 
der Ansicht. elie unseres Erachtens noch heute zutriflt, dass der Vorunterricht 
ilberhaupt nie eine zu korze oder soustwie ungenilgende Ausbildung unserer 
Rekruten und Kader ersetzen wird. Die vordienstliche militärische Aus
bildung kann im aJIgemeinen nur militärische Vorkenntnisse Iiefem , nieht 
aber elie Schweizerjilng1inge zu Soldaten erziehen, ja sie kann sogar faJsche 
Begrl!fe hierilber pflanzen. Jedenlalls \'erschaffte der missglilckte Venoch 
der Militirorganisation von 1874 dem ObJigatorium des Vorunterrichte8 
keine Freonde unter denjenigen, denen elie Kri8(llltUchtigkeit der Armee am 
Henen Jag. 
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Die Entwickl1Ulg des Voranterrichtes aeit der MilitArorgllllilaäOD VOD 1907. 

1. Jm \ o r entwurl znr Militlirorganisation vo m 12. April 1907 
wurd rl r obligatoriseh e Vorunterricbt im naebsdlUlplliclJtigen Alter vor· 
geseh en. Wer keinen gentigenden Vorunterrieht mitmacJl n konnte. soIl le 
unmitte lbar "or Beginll der R ekrulenschule einen Vorkurs von 15 Tagen ab· 
solvieren, um das Versäumle naeh . löglichkeit nacl1zuholen. 

Die Kosten wurden mit Fr. SOO 000 j iihrlich veransch lagt ( . IS{}-IS7 
des VorentwurCe ). 

In dr Militiirorgani sat ion von 1907 abcr wurde das Oblignto.riu m 
Callan geInssen, um uicJ:.t die Aunahme des Gesetzes Zll gefiihrden. Mao be· 
sellriinkte sich auC die Einfiihrung der turn risellpn Rekrute npruJung und die 
vormeh.rte Unterstiitzung der freiwilligen Tiitigkeit. 

2.1.!itte n im W e lLkri eg, im J ahre 1916 , erfolgte seiten iner 
Reihe von Verbiinden unter Ftihrullg des eidgenössi chen Turnvereins eill 
weite rer Vorsto s fiir das ObligntorillID, der abcr zu keinem ErColg Ciihrle. 

S. Die gegenwiirtig nocb in KrnCt bestehende ~lilitiirorgallisa tion von 
1907 ha t das ObligatoriuID des Vorunterri ·bts im nnchschlllpflicbtigil11 Alter 
nicbt gebrncJ:lt, wohl nbcr bi let sie dem VOlUllte rricJlt unter Verwertung der 
gemachten Erfahruugen ein~ festere Grundlnge in folg nden B tinunllngen : 

Art. 102. Die Kantone sorgen dafiir, dass die miinnlicbe Jug nd im sellUI· 
pllichtigen AUer TumnntIDTicbt erhiilt. Dieser Unterricht wird durcb Lehrer 
erteilt, welehe elie dazu nötige Ausbildung in den Lehrerbildwlgsanstnlten 
nnd in VOID Bnnde zu veranstaltenden Turnlebrerknrsen erha lten haben. 

Dem Bnnde stebt elie oberste Anfsicbt iiber elie Ausftihrung elieser Be· 
stinunnngen zu. 

A..-t. 103. Der Bund nnt rsttitzt Vereino ulld Bestrebungen, elie sich die 
körperlicbe Ausbildnng und die Vorbildung der Jiinglinge fiir den Wehrdienst 
nacb dem Austritt BUS der Schule zur Aufgabc machen. 

Bei der Aushobung der Wehrpflicbtigen find et iiber deren körperlicbe 
Leistnngsfiihigkeit eine PriiJnng stntt. Der Bnnd erlässt elie Vorschriften iiber 
den vorbereitenden TumuntIDTicbt. Er veransta1t~' Vortumerkurse. 

Art. 104. Der Bund unterstiilzt femer Vereine und Bestrebungen, die 
eine militärische Vorbildnng der Jiinglinge vor dem E intriLt in das dienst· 
pIlicbtige Alter bezwecken. Besonderes Gewicbt soB dabci auf die Ausbildung 
im Schietl8CJl geI~ werden. Der Bund lieJert unentgeItlich Waffen , ?Junition 
und elie nötige Ausriistung. Der Bundesrnt e:läsat elie beziiglicben VorscbriJten. 

Art. 147. Der Bundesrat erlässt die zur Vollziehnng elieses Geselzes not· 
wendigen Verordnungen. 

4. In A~8fuhrung elieaer Bestinunungen erliet18 der Bnndesrat di e Ve ro 
ordonng iiber den Vorunterricht vom 2. November 1909, spiiler 
8q!iozt dtmlh die Verl'rdnung ilber den Vornnterrioht von 1915. 
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Die wiihrend des Welt.krieg s und in den Nncb.kriegsjnbren gemach t.-n 
Erfabrtlogcn fUhrt 'n zum Erla s der Ve ro rdnung und Vorschriften 
libe r d n Vorullt erri cht vom 10. Jnli 1928, die bento noch in Kraft 
be fehen und durch iJlrO tnflere E rfas U.og der verfiigbareo KräIto uod 
Mittel dem gesnmtf ll \ orunterricht wesen zu einem merklichen AuIschwung 
verholJen ba bf.n . 

Di e Verordnun g von 1928 enthij lt in 4 Hnu ptabschllitten VorschriIten 
iiber: 

den 'furnunterricht in d r Schnle (Art. 102 ~1. 0 .), 
den VOrllll f.t> rricbt nneh Ablanf der obligatorischen Scbnlzeit (Art. lOS 

lInd 104 M.O.), 
die Militii rn,rsieberullg, 
die Disziplin ulld Verantwortlichkeit. 

Der Schulturnunterri cht wurde gefördert durch den Erlass der eid· 
gellössi ch n 'furnschllle fiir die körperliche Erzi hung der Knaben vom 7. bis 
15. Altersjah r, 1927, die Anleitung zur Erstellung und Ausstattung von Turu-, 
Bpiel-, Sp rtpliitzcll und TurllbaUen, 1981, die eidgenössischell Turlllebrer
d.iplome 1 und II, 1924 und 1986, die InspektiOIl des Turnunterrich tes in den 
LehrerbilduJlgsiUl taiten 1984/85, die Ausg staltung der Turnlebrerkurse UBW. 

Der VOrtlllterricht nneh Ablauf der obligat{)rischen Scbulzeit, durcbgeliihrt 
rus turn eri sch er Vorunterrich t (Art.1OS M.O.), Kurse fiir Jung
schlitzen (.'\rt. 104 11. 0 .) und be waffne ter Vorunterricbt (Art.104 
M. 0.), g wann an Bedeutung durch klare Zweckbustimmung, bessere Organi
sntioo, AufsteJlung verbindlicber Arbeitsprogramme, grlindlichere Ausbildung 
der Leitor, Steigerung der Anforderongen 110 Leiter und Schiiler, intensivere 
Kontrolle. 

Immerhin wurde bis zur Bisti roog des bewaffoeten Vorunterricht .. inl 
Jabre 1984 die AuIteilung des Vonmterricbtes in 8 Arten, die notgedrungen 
nine Zersplitterung der Kriifte und Mittel und gegenseitige Konkurrenzienmg 
zu.r Folge hatte, ols Nachteil empfooden. Der bewaUnete Vonmterricht ist 
seit 1984 verscl.wunden; tumeriscber Vorunt-erricht und Jungschiitzenkune 
ergiinzen sich in \'orteilbaIter Vi eise und haben mit den Kadetten eine be
deutende Erböhung der BeteiligungszifCern auIzuweisen. 

1988. 
1988. 

T--..., 
V...-.tåII 

28 784 
40 278 

Zunalime 11 589 

,.......,. 
17590 
46976 

29886 

IlMo!'
(lChie .. ende) 

2840 
4177 
1887 

Der bewaIfnete Vonmterricht, der 1918 noch 14041 Teilnehmer aufwiee, 
ziibJte 1988 bl088 noch deren 8214 und ging BOmit um 6827 Maun zurfiek. 

Fiir die Aulhebung des bewaf!neten Vonmterrichts im Ja.hre 1984 waren 
finanzielIe Grlinde und die Erfahrung massgebend, daas auJ dem Boden der 

) 
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Freiwilligkeil. niohl. S Vorunlcrrichlsn rlcn parallel nebeneinunder nrbeilen 
kÖllll u, ohup sich gegenseitiO' ZlI konkurrenzi ren und eine ung ulld Z r· 

splitl",ung der Kriift. und ~hl.lcl hen ·orzuru len. 
il. der AlIlbabullg des bewa llncten Vorll Jlterrichl s gi ngon die liihrendcll 

Verbiindc. eidg nössiscbcr Turnverein lIJld scbwciz"rischer Scbiilzem'erein, 
mi l. verdoppellem Eifer duran , den tumeriscben Vorunl · rricht lIlId da s Jung
schiilzenw en zu vervollkommneJl llnd ouszuballen, da Jlllnmebr die crlor
derli.:h Z it zur Verfiigu og slaod lInd un SleU d r K okllrrenzicrllng aio 
frplI ndschnftlicbe Zusammennrbeit und gcg~nsei tige E r 'änzuJlg tral. 

Au r den vorerwö lmten VcrbiimlcJl belnssNl sicb seit den lizlen Jahren 
8,ncb ondere Vcreilligungen llJld Institutionen mit der Durcl1liibrung des 
I.uruerischen Vorunl.crricbts und der Jungscbiilzenkurse. 

Trolz di es erlreulicben Allfscbwllngcs der freiwilligen Vorunt rriehts
tåtig keit driingl sioh beuto die Frngc d r Einfilhrung des Obligatoriums ge
bieteriscb nul, \\;0 ous den nncblolgcndcn Ausfiibrungen hervorgQbt. 

Grtlnde und Vorauuetzungen fllr tUe EinftIhruDg des ob1igalorilchen 
militlri.chen VorunlerrichlB. 

1. Zwischen dem Ende der obligotoriscben Scbulzeit mit ibrem vcrbiod
licben TurnuJlterricht uod dem Eintritt des Jiinglings iJl den " ehrdienst 
kl.m zorzeit eine ernplindJicbe Liicke. Wobl stellt der Bund die Mittel zur 
Verftigung, um Bul dem Bodcn der F reiwilligkeit die Jiinglinge im oachschlll
p!lichligen Alter nuf den Wehrdicnst vorzubereite.n. Bei der l;;'ei\\;lIigkQit 
wird a 00r io dies r Periode der n bschlicssclldeo EotwicklUllg our ein Teil der 
männlicben Jug nd, die E li te. erfn sst. Die alte Forderung einsicbtiger vater
liindischer Krei. , die VorOOreitung nuf den " brdienst durcb Einliibrnng 
des obligalorischen Vorunterricbts nuf d.ie gesnmte miinlllicbe Jugend 
auszudehnen, fiJldet beute den Boden wohl vorbereitet liir die Verwirklicbung 
dicser Idee; denn die beutige IniliWrpolitische WelUnge und das Beispiel der 
uns umgebenden Staaten haben den Wehrwillen uoserer Jugend entfncbt 
ulld weite Be"ölkeruogsschicbten von der Notwendigkeit des obligalorisch II 

militiirischcll Vorunterricbts tiOOrzeugt. 
2. Di RekrutenschuJe kann infolge der st.ets wacbscndell Anforderullgen, 

welche die neoz itlicbe Technik mit ihrer Vervoll.kommnUllg ulld Sp zinli
sierung de.r Waffen st.ellt, UIlS our 4aon kriegstilchtige Mo.nnscbnlt und Kad r 
liefem, weDll nlle Rekrut.en bestmöglich vorbereit.et einrilcken. Man muss 
hei Begion der Rekrut.eoseb.ulen hei allen Rekruteo eioen bestimmten Aus
bildungsst.and vorau888tzen uod darauf aufhauen können. Diese Vorbildung 
\'ermag lillS our eio obligatoriscber Voruo te rricht zu liefem , der teil
we.ise durch frei ... ilIige' Leiter ert.eilt wird, io seinem leizteD wicbtigsten, rein 
milit.iirischen Voruot~cht aber durch dazu dienstjich verpflichMe Kader 
der Armee. Dieser letzte bewaffoet.e Voruoterricht bat . den jungen Mann 
kun vor dem Eintritt in den Webrdienst körperlicb zu trainieren, mit den .., 
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HandCeuerwaCC II und c1Pn Elem nlen der Schiesskuo t vertraut zu machen, 
ihn g i.till ZII wec ken. al!;O d n Wchrpfli 'htigen ollsaiLi" so yorzuschulen, 
dass ar in di~ l~~krutellschu le einon durch bung gosiiiblten Körper und 
Willen, nllCgewo 'klo • inna und GemeiJl chnCtsgeCiihle mitbringt. 

8. Die Einfiihnlllg des obligatorischen VOrLInterricbtes wird ein ent. 
s prech nde Änd erung de r Militiiro rg a nisation von 1907 erCorderu. 
D r obligalorische Yorunlerricbt muss Crei sein von jedem engberzigen Sohema 
UJld di UI mnncher Hinsicht weit auseinaJldergeheJlden Verhiiltnisse und 
BcdiirCni se der "erschiedenen 'r il nn res vielg talligen Landes heruck. 
sichLig n. Er muss zweitens entsprechulld den guten bisberigen Erfahrungen 
dia tilchtigen verfligbar n KriiIte oll r turlleriscb·sporllicbeo und militärischen 
Verbiinde, sowie die Scbule. zur Mitarheit herheizi hen. 

Feruer muss eUlo OherlaS[Wlg der jungen Lauta von 16 bis 20 Jahren, 
die durch BeruC, BeruIsschuJen, Kirche und Versioe hereits stark heansprucht 
siod, IUJl lichst vcnllieden werd. n. 

Der BntwurC zu eio r . Verordnung iiber den obligatorischen milit.iirisehen 
Vorunterrichtt sucht alle diesc Faktoren mögliehst zu herucksiehtigen, was 
durch die n8chJolgcnd · Ohersicht veranschnnliebt w rden soll. 

Programm ft1r den obligalorilchen militlrilchen Vonmlerrichl 

1. Der TUl1lunterricht Ul d r Schule (Art. 102 M. O. und Abschnitt 
der Verordnung) ist wie bisbcr fiir die Knaben vom 7. bis 15. Altersjahr alll 
obligatoriscbes Unterrichtslach zu hetreihen. Den gesetzlichen Bestimmungen 
ist iiberall da naebzukommen, wo dies noeh nieht in vollem UmIlIJlge geschieht. 

2. 1m nachschulpllicbtigen Alter hat der Schweizerjiingling zu bestehen 
(Art. 108 M. O. nnd Absclmitt II der Verordnnng): 

a. Ein e obl igatorisehe Turnpriifung im 15.,16. und 17. Altars
jabr , d. b. im Vorjahr vor Beginn ei:nes obligatorischen Kurses Jes 
turnerischen VOrLIJlterriehts. 

Wer diese Prufung bestaht, ist im folgenden Jahr vom Besuehe 
des obligatorischen Turukurses hefreit. ' 

Die Vorbereitnng au! die Prufung kann von SchuJen, Turn. und 
Sportverei:nen, Kadettenkorps, PfadIinderabt.eilu:ngen und eben80 durch 
private Bctlitignng yermittelt werden. 

Die TurnpriiIung der 19jährigen Stellungspfiichtigen findet hei 
der Au.shebung im Friihjahr statt. 

b. Einen obligatorischen Kurs des turnerisohen Vorunterriehta 
von jährlieh 60 Stunden im 16., 17. und 18. Altersjahr, 
wenn die TurnpriiIung nicht abge\egt oder nieht heatanden wurde. 

c. Einen obligatoriachen JungsohUtzenkura im 17. und 18. AI. 
ter~jahr von jAhrlich mindest.ena 6 Obungen zu 4 Stunden. 

d. EineJl Militärvorkura ftlr den dienattauglieh Befundenen 
im 19. Alteraajhr von 80 Stunden. 
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Find t in erreichbarer Tähe koin Mililärvorkurs . tatt, so tritt an 
dessen Slell die Verpllicbtung zur Teilnahmo am tumerischen Vor
unt rricht lInd an einem JlIngschiilz nkt!;S. 

Zuriickgealellte hshen sn SteUe d s MiliUirvorkurses cinen KUn! 
des lurn rischen Vorunterricht s und einen JWlgschiitzenkUl1! zu bestehen 
bis zum Johr , in dem sio militiirdi nsttauglich, hilfsdiensttauglich oder 
di nstuntauglicJJ erklärt werden. 

Dio Tnrnprii!llngen im 15., 16. und 17. Allel1!jahr werden haupt
säcblich, wie die tum rische Rekrulcnpriifung im 19. Altersjnhr, aU8 
leicbtntbletisehen Obllng n: Hnntellieben, Kug 1510 sen, Weitsprung 
und clm IInu! besteben, mit j iihr1ieh gesteigprten A.n!orderungen. 

Fiir die Kun;o des t umerischen Vorunterricbls und der Jung
sehlllzen können di bisberigen Arbeitsprogramm ' beibebalten werden. 

Dagegen ist eino Umgestallung des !rtlheren bews[fneten Vorunter
richls in militii risch basser organisi r te Militärvorkurso mit tiichtigen 
Kad rs unumgu llglich. -

Alle erforderlichen Einzelli iten belref!end die Organisalion und 
Durch!iihrung der unter li t. a bis d hievor genatmten Prtifungen und 
Kurse sind nllS dem Entwuri zur neuen Verordnung und der nacb!olgenden 
Kostenberechnung ersichllich . . 

Die vorgeschlngeno Neuordnung sucht den Jiingling möglichst zu entlaslen 
wld den Bediir!nissnn der Schul , Kircha und Verbiinde entgegeJlZukommen. 
Fftr das 15. A.Itersjnhr wird bloss die Ablegung einer Tumpriifuug verlangt; 
en;t vom 16. A.Itersjahr an wird der JUngling zum obligatorischen Vorunter
ricJlt verpflichtet. Die Vorbereitung nm die TlIrupriiIungen wird den Schulen 
und Vereinen und der privaten lDitiative iiberlassen; bei der Durchffthrung 
d r obligntorischen Turn- und JWlgschUlzenkurse werden die verschiedenen 
Institutioncn zur ?1itarbeit hersngezogen. Der Militärvorkurs lInllassL nur 
die diensttauglich erklärten, physisch und goistig leistungsfähigen Neunzehn
jiihrigen und ermöglieht unter AussehaItung von Halbheit und Oberilächlich
keit eine unmittelbare wertvoIle Vorbereitung suf die nschloIgende Rekruten
sehule im 20. A.Itel1!jshr . 

. j 
Die Durchftihrnng des gesamten Vorunterrichtswesens erfordert die Mit-

arbeit der kantonalen Militärbehörden Wld ihrer Organe (Kreiskommandanten 
und Sektionscbef8). Bie stellen die Verzeichnisse der Pflichtigen auf und kon-
trollierell' die erf!illte Teilnabmepflicht. \ 

. Um die Neuo~tion des Vornntemchta zu erleichter ... und daB Budget 
des Bundes Dieht auf einmal voll '" belasten, wird aine stllfenweise Einffthrung 
dee ObIigatoriums vorgeaeben. Wie..uese geplant ist, geht aus den nachfoIgenden 
A1WtIbruogen barvor. -

- , 
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KOItenbereclmUIIg und EinftihrUDgsmodOl. 

Wenn jeeles Jahr durch chnittIich ll1it runel 86000 Ste llungsplli c b. 
l ige n , 25 000 Di ens lta ugli ehen u uel 8000 Zurli e kges t c ll t e n ge. 
rechn t \\;rd, 80 crg ben sicb lolg ude Teil nehll1er zirrern fUr d en ob lig • . 
t or isehen Vorlln l erri cb t: 

1. Ob li gatori sehe T urnprUf u ng n: 15., 16. und 17. J ahr = 8 Jahr. 
giing X 36 000 = 10 000 Ma nn. 

Es wird IInganommen, dass b i der all rersten TurnprilJllng rund 50 % 
uml naehh · r joweil n 70 % der ScJllder die P rUJuog hest h II werden, dl\ 
diese SicJl raseb eiogel bt baben wird . 

2. Di o bligatori sche n K u rs fur l urn eri chon Vo runt erri eb t 
(kurz 'furnkurso genann t) fUr das 16., 17. und 18. Al lersjahr werden somit 
erstmals 50 % , nachber bloss noch 30 % der SehUler Zll hest ben baben. 
Die cnlsprechend 'n T i.Inebll1 rziffem werden im 2. Einfiihrullgsjahr 50 % 
von 2 X 36 000 Malln = 86 000 Ma un wld vom 3. EinJUltrullgsjahr IIn 
30 % \'ou 3 Jabrgiingen zu 36 000 ~[anu = 82 400 Ma un betragen, da 
75 600 ScbuJer (70%) naeh rrfolgrcich bestanden r Turnprilfuug "'IUl 
Besueb des obligatorisebeu Turnkurse8 di"p nsicrt werden können. 

3. Obli galo ri sche Jun gseh ut zonk ur se : 17. nnd 18. J ahr = 2 Jabrgiing 
X 86000 = 72 000 Mann. 

4. Obligato r :sehc r Milil ii r vo rkurs tUr die diensttauglich befnndenen 
Neunzebnj iihrigen = 25 000 Ma nn. 

5. Ersa t zkursc liir den Militii r vo rkurs (gemiiss Art. 21 , Abs.2 nnd 3, 
dtlr VerordnuJlg) = 3000 Ma un. 

6. Bis Zllr vollsliindigeu Einflihrllng des obligatorischon Vorunlerricbts wird 
dcn nichtp!licJltig n Jflllglingen d r betroffenden Jahrglinge geslallet 
werden mU en, fr eiwillig 8n den Kursen fiir lnrneriscben Vornnterrieht 
llud JungsehUlzen t.eilzlUlebmcn, wob i mit 10000 Tnrncrn nnd 20 000 
JUllgschUtzcn "u rechllCD ist. 

DurcbschnittJi ebe Au s lagc u pro SchUler UJld Jahr fiir di e 
l otalen Kurskostell (inbegriff n die Inslmktiooskurse fUr elie Leit~). 
1. Obligatorisebe TurnprUfullgen : PrUfnngscxperla ulld 

iirzllicbe Ulll.ersuchnng : je Fr. 1 . . . . . . . . pro SchUler Fr. 
2. Entsehä digllng an Vcrein e fiir jedcn ausgebi.ld len Schiiltlr, 

der die Prilfnng !Uit Erfolg beslanden hat . . . . . . . . . 4. -
8. ObJigatori sehe Kurse fUr tu~e ri s ch en Vorun te rrieh t: 

pro Schuler • 12.50 
4. Obligatorisehe Jllngsehutzenkllrse .. . . pro .schiilcr • 11.-
5. ObJigatori scb e Militärvorkurse .... . . pro Schiiler • 80 .-

Die vors t.ehenden DurchschnitlJ!kostan ' bed~uten daa Minimum, wenn der 
obligatorisobe Vorunt.erricbt mit ~olg durchgeJiihrt werden BOII. 



9 

ModOJ för elie 5tufenweile Einföhnmg des Oblig&torilUDl. 

1. Jahr 1 IHO. 
a. Obligntor isc hc Tu rn prii fun gcn fiir da 15.uDd 16. AH ersjahr im 

Spiilherbst, Jobrgiinge 1925 und 1924. 
b. Freiwilli ge r [urn or is her Vorunte rr ic ht und Jlln gschiit zen

kurse gcmiiss \'erordnung iiber d n \'oru 11 1 rricht 1928 Dlld Blllld -
budgpt 1940 : 42000 Turner und 48000 J UIl"schiilzcn. 

2. J a br 1941. 
a. Obl igoto r iso hc Tur npriifullge u fiir dos 15., 16. und 17. Jahr, 

Jnbrgiingc 1926, 1925 und 19-24 . 
b. Obli gnt r isobo 'l'urukurse ftir d. 16. uud 17. Jobr, Jahrgii llge 19'25 

uDd 1924. 
c. Obli go t or isc b r JUDgsc hiit ze nkurs fiir dos 17. Jnhr, Jabrgang 

19'24 . 
d. F reiwilli ge r turu e ri seber Vo ru ntc rri ebt fiir dos 18. und 19. Jahr, 

Jahrgii.,ge 1928 und 19'22. 
c. Freiwilli g Jun gscbiit zcnku rse fiir das 18. und 19. Johr, Jobr

"iinge 19'28 und 1922. 

8. J nbr 1942. 
a. Ob li glltori sobo Tumpriifunge n fiir das 15 .. 16. ulld 17. Jabr, 

Jahrgiinge 1927, 1926 und 19'25. 
b. Oblign tori scbc Tll rnkurse fiir das 16., 17. und 18. Jahr, Jabr

giinoe 1926, 19'25 uDd 1924. 
c.Obl igotorische Jlln gsebii tzeokurse ftir dos 17. und 18. Jobr, 

Jahrgiillge 19'25 und 1924. 
d. ~' r c iwilli ge r tum eri seher Vorunterri cb t fiir dos. 19. Johr, Johr

gang 19'28. 
c. Freiwillige Jungsobiit~enkurBO fiir das 19. Jobr, Jahrgang 1928. 

4. J nbr 1948. 
a. Obligatori scbe 'l'urnpriifungen ftir das 15., 16. und 17. Jabr, 

Jahrgiinge 1928, 19'27 ulld 1926. 
b. Obligatori seh e 'l'urnkurse fiir das 16., 17. llnd 18. Jabr, Jahrgänge 

1927, 1926 ulld 1925. 
c. Obli gatoriscbe Jungsebiit~ enkurse fiir das 17. und 18. Jahr, 

Jahrgiinge 1926 und 1925. 
d. Obligatori scher Militiirvorkurs fiir das 19. Jahr (Di enst ta ug-

li 'c be), Jahrgang 1924. h 

e. Obligatorisoher 'l'urnkuls und Jungscbdtzenkurs fiir das 
19. Jahr (Zurii.9kl[estellte), Jabrgang 1924. 
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KOIten der atulenweilen EinftIhnmg del Obligaloriums. 

1. Jahr 1940. 

a. Obli ga t o ri che TurnpriiCun g , 15., 16. Jahr : 2x 86000 
MnJ1U zu Fr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Keioe Entschiidigung on ' erein CllI Vorbereitllng der PriiClillge. 

b. Freiwilli ge r lurn eri sc he r Vorunle rrieht und Jung 
sc hiHz cnkurse gemiiss Vcrordnung 1928 und Budg t 1940 
(42000 'l 'umer, 48 000 Junoschiitzen) . . . . .. 

Fr. 
144 000 

978000 '- --
1. Jahr 1 122000 

2. J a hr 1941. 

a. Obli golo ris ehe Turnp r iiCullge n , 15., .16., 17. J a br: 
8 X 86000 = 108000 MnJill X Fr.2 . . . . . . . . . . 216000 

b. Entsc hiidigun g o n Vere in e Ciir ousgebild to Schiiler mit 
erColgr ioh beslondener PriiCun" : 50 % von 10 000 Mann = 
54 000 X Fr. 4. . . . . . . . . . . . . . . . 216000 

c. Obliga l o ri sche Turn kurse, 16., 17. Jahr : 50 % von 
2 X 86000 Malln = 86000 X Pr. 12.50 . . . . . . . 450 000 

d.Obli gotori sch e Jun gse bli l zenkurse, 17. Jobr: 
86000 X Fr.ll . . . ... . ... ' .. 896 000 

e. F r e iwilli ge r turn eri seb er Vorunle rri cbt, 1 ., 19. Jahr: 
10000 Maon X Fr. 12.50. . . . . . . . 125000 

1· F re iwillig e JlID gschii tz enkurse , 18., 19. Jabr: 
20 000 Mann X Fr. 11 . . . . . . . . . 220 000 

2. Jahr 1 628 000 
8. Jahr 1942. 

a. Obligatorisehe TurnpriiCllogen, 15., 16., 17. Jahr: 
108000 Maon X Pr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 216000 

b. Entsehiidigllng ao Vor eine : 70 % 'von 108000 Maon = 
75600 X Fr. 4. ' . . ' ....... . ........ " S02 400 

c. Obligatorisch e Turokurse, 16., 17., 18. Jahr: 50 % voo 
108000 Mmn = 82400 X Fr.12.50 ....... . . . 

d. Obligalori soh e JuogschiHzenkurse, 17., 18. Jahr : 
72000 Mann X Pr. 11 . ' . . . . ' " • . . . . 79'2000 

•. Freiwilliger turnerischer Vorunterricht, 19. Jahr: 
10000 ,Maon X Pr. 12.50. . . . . . . . . . . . 125 000 

1· Freiwillige Juogschlltzen kurse , 19. Jahr! 
ao 000 Maon X Pr. 11 . . . . . . . . . . . . . 220 000 

8. Jahr 2050 400 



4. J nhr 1943. 
Q.Ob li gatorisch o 'l'urnpriiCllngc n, 15., 16., 17. Jllhr: 

108000 )Iann X Fr.2 . ..... ... . . . .... . 
b. Entschiidigllng an Vore in e : 70 % von JO 000 Malln = 

75 600 X Fr. 4 . . . . . . . 
c. Obligatorisch e Turnkurse, 16., 17., 1 . Jahr: 30 % yon 

10 000 )Jann = 32400 X Fr. 12 .50 . .. .. 
d. Obligatori .c h o JUlI g,c hll tzen kur s,'. 17., . J a hr: 

72000 )Innn X Fr. J 1 . . . . 
c. Ob li gato ri sc h e r Milit ii n ork urs, 19 . . 1a IH : 

25000 Diun lLaugliche X Fr.30. . 
f. Obliga t o ri sc her Turnkurs d e r ZurO ckgcs t e llt e n: 

8000 Mann X Fr. 12 .50 . . 
g. Obligatoris c h e r Jlln gschilt ze nkurs d r Zllrii c k

ges t e 11 t e n: 3000 Mann X Fr. 1 I 
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Fr. 
216000 

302400 

405000 

792000 

750000 

S7500 

ss 000 

4. Jahr 2535900 

Mit dem 4. Jahr ist dia EinCiihrung des Obligaloriu mll vollzogen llud seLzt 
der Normal belrieb in, so dass die jiihrlichen Kosten fflr den obligal<>ri chen 
militärischen Vorunterricht CorLan rtlnd 2Y2 Millioncn Frauken betrag u werden. 

~OD der IIilitirorganlsatioD 1907. 
Aul den bishcrigcll Artikcln 102, 103 llnd 104 der MilitJirorgsllisntioll von 

1907 basiert die Unte rstutzung, die der Bund d m ohligntorischen ScllUl
tllrollnterricht , den Besu ebung n der Turn- und 8portl'erbiinde COr <lie körpcr
liche Ert.ilchligung unscros Volkes und dem Vorwlterricht zur Vorbereitllng 
dcr JUng.linge allC den Wehrdienst ang deihen liisst. 

Art.102, den Schulturnuulerricht betreffend, kann llovcrundert besteh n 
bleiben. 

DagegeJl bediirfen Art.103 und 104 in Anpassung an die gegenwiirtigen 
Vcrhältnisse und mit RUcksicht nuI die beabsichtigte Neuordnung des \'o.r
\1nterrichtswescns eincr neuen Fassung und Ivgischerweise einer Umstellullg 
in der R ihenIolg . 

1lldem wir Sie bittell, dem nachstehenden Elltwurf Z\1 Qinem Rundesg setz 
Ihre Gcnehmigung erteil n zu wollen, benULzen wir den Anlass. Sie, Harr Prä
sident. hochgeehrte Herren, unserer vollkommenc6 Hochachtung zu venichern . 

Bern, den 29. D zember 1989. 

1m Namen des schweiz. Bundesrates. 
Der Bundespräsident: 

Etter. 
Der Bundeskanzler: 

G. Dont. 



4. J a hr 1948. 
a . Obligato riRc be TurnpriHungen, 15., 16., n. Jahr: 

10 000 ~I anll X Fr. 2. . . . . . . . . . . . . .. 
b. Entschädigung an Ve re in : 70 % von 10 000 Maun = 

75600 X Fr. 4. . . . . . .. ... . ...... . 
c. Obl igntor isc h c Turnkursr, 16.,17., 18. Jabr: 80 % von 

lOS 000 )IAnn = 82400 X Fr. 12.50 
d.Ohligato ri sc he Juu g_chlllunkur - (', n.. . Jabr: 

'12 000 ~rann X Fr. 11 ..... . 
c. Obligntori sc b r Milit änorkurs, 19. Jabr: 

25 ()()() Dionsltaugliche X Fr. 80. . . 
f. Obli gatori sc be r Turnku rs de r Zurilckgcs t~ llt e n: 

8000 Mann X Fr. 12.50 .. ... . . 
g. Obligato r is che r Jun gscbiltz c nku rs d r Zurilck· 

geste llten: 8000 Mann X Fr.1 1 

11 

Fr. 
216000 

802400 

405000 

792000 

750000 

Si 500 

8S 000 

4. J ;,br 2585900 

Mit dem '4. Jnhr ist di Einfilhrung des Obligatoriums vollzogen llnd setzt 
der Norma lbetri b ein, so dass die jäbrlicben Ro Len filr den obligatoriscben 
militärischen Vomnt rricbt fortan rund 2 2 MiIlionen F ranken belragen werden. 

TeilreviIiOD der 1lIIilitlrorganisaäoD 1901. 
Au! den bishnrignn Arlik In 102, 108 und 104 der Militiirorganisation von 

1907 basiert die Unterstiltzung, die der Bund dem obligatoriscben Sehul· 
turnunte rricht , den Beslrebung n der Turn· und ' portverbiinde rur dio körper· 
liche Ertiicblignng unseres Volkes und dem Vorunlerricht zur Vorbereitung 
der Junglinge nu! den W hrdi nst nng deiben lä t. 

Art. 102, den Scbulturnlmterricht betreff Dd, kann unveriindert bestehen 
bleiben. 

Dagegen bedilrfen Art.103 und 104 io Aopassung nn die gcgcnwärlig D 
Verbältnisse und mit Riloksicht auf die beab!icbtigt-e Neuordnung dcs Vor· 
unterricbtswescn einer oeuen Fa sung und Ic.giscberweise einer UmstelJung 
in der Reib nfolge. 

Indem wir Sie bit ten, dem uacbstehenden Entwurf zu cinem Bundesgesetz 
Ibre Genebmigung ertciJen zu wollen, benuLzen wir den Anlass, Sie, Hen Prä· 
sident, bochgeebrte Herren, unserer vollkommeneb Hocbachtung zu vetSicbern .. 

Bern , den 29. Dezemher 1989. 

1m amen des scbweiz. Bundeerates, 
Der Bundes präsident: 

Etter. 
Der Bundesknnzler: 

G. BoTet. 
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(Entwurf.) 

Bundesgesetz 
tiber 

die AbAnderung der Art. 10:1 und 104 des Bundelguetzel vom 
12. April 1907 belreffend die MilitArorganlsatlon. 

(EinfOhrung des obligatorischen militlrischen Vorunterrichtl.) 

Die B und cS\" e rs ll mm lun g 
de r chwe ize ri sche n Eid g nossonschaCt , 

nRoh Einsicht iner BotscbaCt des Bundesrates vom 29. Dezem ber 1989, 
beschii esst: 

Art. 1. 
Die Art. 103 und 104 des Bundcsgesctzcs vom 12. April 1907 betrelfend 

die Mililii rorganisation warden auCg boben und duroh Colgendo Bestimmungen 
ersetzt: 

Ari. J03. Der Bund sorgt in Verbindung mit den Kantonen daCÖI, 
dass j der Sohweizerjiingling vom 16. Altcrsjahr bis zum Eintritt in das 
dienstpflichligc Alter durch mii.itiiriscben Vorunterrioht auC den Wehr· 
dienst vorbcreitet wird. 

Der miiitiiMsohe Vornnterrioht umfasst Colgende Kurse : 
a. den turnerischen Vorunterrioht lÖI das 16., 17. und 18. Altersjabr; 
b. die Kursc CÖI Jungschiitzen lÖI das 17. und 18. Altcrsjahr; 
c. den Militiirvorkurs CÖI die diensttauglioh Belundenon des 19. Alters

jahrcs. 
Die Teilnabme am Jungscbiitzen- und Militiirvorkurs gemiBs lit. b 

und c ist obliga torisoh. Zur Tei1nabme am turnorischen Vorunterricbt 
gemuss !it. a sind nur jeno Jiinglinge verpl.liohle t , elie Bioh an den aUjähr
lioh durohgeliillrliln, obligatorischon Leistungapriifungen nidlt öber elie 
vorgescbriebenen Mindestieistungen anszuweisen vermögen. 

Subaltemoffiziere und UnteroUiziere des Auszuges sllid verpfliohtet, 
in don MilitiirvorkUrBilD denjenigen Unterrioht zu 8lteilen, zu dem elie 
eidgenössischen und kantonalen Militiirbehörden aie at.ffordem. 

Bei der Aushebung der Webrprliohtigen undet iibcr deran körper
iicbe Leistungsfiihigkeit eine Prölung statt . 

..41'1.104. Der Bund untcrstiitzt ' di'Iler Vereine und Bestrebungen, elie 
sioh int Interesse der Landesverteid.,~ng elie körperlioha Ertiiohtigung der 
Staatsangehörigon naoh deron Entia.ssung aus der obligatorischen Sohul
pflicht ZUI Aufgabe maohon. 

Art.2. 
Der Bund-.t bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens di_ Gesetzes 

und trifft elia zu d_ Ausfiiltrung erforderliohen AnordnlllJ88ll. 
1"1 . - __ -+.+-__ _ 



(Entwurl.) 

Verordnung 
Oher 

den militärischen Vorunterricht. 
(Vom . . .... .. .. .. .. .. . ) 

De r scbw eize ri sch e Bu nd cs rat, 

in Vollziehllng d r Art.102, lOS, 104 llud 147 der Militiirorgnnisntion 
vom 12. April 1907 ; nul den Antrag seines Militiirdepartemeuts, 

beschli csst : 

J. Der Tllrnnnterrieht in der Sehnle (Art. 10'l M.O.). 
A. Du ob1igatorilahe TullIen. 

Art. 1. 

Das 'fllrnen ist liir Knahen yom B ginn bis ZUl.ll SchlllS der Schulpflicht 
in allen öllentlichen oder privaten SchIlIen und AnstaIten nach Massgnbe dieser 
Verordnung als obligatorisches Unterrichtslach zu betreiben .. 

Art.2. 

Alle im schulpllichtigen Alter steheudeu Kuaben siud zur Teilnahme am 
obligatorischen Turnunterricht verpflichtet. Das eidgcnössische Militärdepar
tement erl iisst Vorschriften iiber glinzliche oder teilweise Dispeusatiou vom 
obligatorischeu Tumunterricht. 

Art. S. 

Der Tumunlerricht gliedert sich nacb den Altersjahren bzw. den ent
sprecbenden Schuljahren, und zwar in ein~ 1 Sture, vom Schulantritt bis und 
mit 9. Altersjabr, eine II. Stme, umlMsend dM 10. bis 12. Altersjahr, und eine 
III. Stufe, vom 18. Altersjabr bis zum SchlUSB der Schulpllicbt. 

Fiit den Tumunterricht ist dio tEidgeJJ:ÖS8ische Tumscbule liir das mlinn
Iiche Gescblecbh verbindlich. 

Art.4. 

Die Zabl der Scbiiler einer Turnklasse 8011 in der BegeI50 nicht ilbersteigen. 
Wo die Verblltnisae e& gestatten, ist der Tumunterricht naob Jabresklaasen 
Z1I erteilen. 

_-61' 
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Art. 5. 

Der l'urnunterricbt isl. wiihrnod des gauzeo ScbuJjBbres zu betreiben. 
10 jedor ·bulkl.sse und jeder Scbulwoobe siod lllindestens zwei Stunden 
auf das Turo n zu yorwcndeo. Dazu soll te illl Sommerbalbj8hr ein wöcbent. 
lieber SpielnBchlllittag Ireten uod im Winterhalbjahr regellllässig zu Wan. 
dcrungon, wiot<lrsportJichen Vbuugcn ( 'blitteln, Eis· und Skil8uf) Oelegen. 
beit gcboton ·,·crden. 

Art. 6. 

Die Kantone sorgon dafiir, dass in der Niille jedes SchuUumses ein ge. 
eigucter Tum· und Spinlplatz und nacb Möglicbkeit eine Turnballe zur Ver. 
fiiguog stebt. 

Art.7. 

Die zur Erteilung des Tumunterriebtcs oötigen Vorrichtungen und Oeriite 
ergeben sich aus dem obgenallllten Lehrmitte!. 

Die von jedem Oeriit nötige ZallJ riehtet sich oach der Orösse der Turn. 
klasseo. 

Die Orössc, Einriehtung und Ansriistung von Tum· und SpielpIätzcn uod 
Turnh811en, sowie eli Anforderu.ngen binsiebtlich der Spielgeriite sind 8US 
den vom idgeoös isc.hen Militiirdepartement berausgegebenen Norrn8Iicn 
ersichtIicb. 

Art.8. 

Der Turnunterricht ,'.ud io der RegeI durch den KI8ssenJehrer oder elie 
K1assenJebrerin erteilt. iln mebrkl8 igen ScbnJen kann er einer besonders 
geeigueton LehrkraIt, Bn SchuJen mit Fachsystem einem FachJebrer (wenn 
möglich mit TurnJebrerdillIom 1) iibertragen werden. 

Art. 9. 

Dem Bundesrat stebt das RoolIt zu , sich durch Anordnung von Inspektionen 
Einsicht zu verschaffen in elie Durehfiibrung des Tumunterrichta in den 
ScbuIen. 

Art. 10. 

Die Kantona sind verpflichtet, alle drei Jahre, entm&lsaulEnde 19 . . , dem 
Bundesrate iiber den Stand des Turnunterrichtea, elie Tumpliitze und Tum. 
gerite nach Formu1ar Bericht zu erstatten. 

B. DIit A1IIIiJ41mc .. LehrkJiIt8. 
Art.ll. 

Die Lehrenchaft erbält elie nötige AuabiJdung EUr ErteiJung dee Tom. 
unterrichta in kantonalen oder priVBten LehrerbiJdUDg8Blllta1ten. ID m-D 

• 
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ist der 'l'urnulllerricht mit welligslens drei wöchenlli ·hen 'furnstllnden in 
allen Klassen fiir die gesamle Scbiilerschnlt obligatorisch. wobei die Ver
einigung mebrerer }(lassen zu "enneiden ist. 

Bei den Lehramlspriilungcn bildet das 'l'urnen oin oblignlorisches Fach. 
Dem Bundesrat steht das Hecht ZII. " m Sland d.es 'l'urnllnterrichts in 

d Il JJehrer· und L hrerilUl nbildllllgsanslalten Einsicht ZII n"hm n ulld sich 
bei dell TurnpriiiuJlgon "erlrelell Z\I 1. n. 

ArL12. 

D r Bllnd ordnot j iih rlich naeh B d.rf in den verschiedoll n Lalldes· 
gegondon 'furnl hrerkurse on ZUIll Zweek der Alls, und Weit.erbildung von 
'l'urnl hrern IInd 'furnlehreriJUl n. 

Die Orgnnisotion dieser Kurse uud dio Aulst.ellung des Arbeitsprogrnmmes 
und de Voranscblnges fiir diesel ben liegon dem eidgenö sischen ~[jlitiirdeparle
ment ob. Diesos ordnet auab deren Jn pektion on. Der Bund lriigt die Ko,st.en 
dieser Kurse. 

Due Durchliihrung wird durch ein Kursregloment niiher bestimmt. 

Art. lS. 

Der Bllud voransl.nltet in Verbindung lnit den Hochschulkantonen Prii
fungon liir Bewerber und Beworberinnen, die das eidgenössischo Turnlebrer· 
diplom 1 zu enyerben wiinscben. 

Dies Diplom ial, vorbehiilllich der kantonalen Vorschrilten iiber die 
Wahlfiihigkeit, ein Fiihigkeitsausweis zur Erl.eilung von Turnunt.erricht als 
Fachlehrer an Primar·, Sekundar-, Bezirksschulen, Progymnasien und iihnlichen 
Schulen. 

Das eidgenössische Militurdepar t.ement erliisst die PriiCungsordnung Ciir 
die Erlangung dieses Diploms. 

Art. 14. 

Die Eidgenössische Technische Hochsclmle wird mit der DurchCiihrung 
aines Jahresknrses zur Ausbildung und PriiCung der Bewerber Ciir das eidge. 
nössische Turn- und Sportlehrerdiplom Ciir Mitt.el· und Hochschulen (Diplom II) 
beauitragt. 

Dieses Diplom ist, vorbehiiltlich der kantonalen Vorscbrilten iiber die 
Wahliiihlgkeit, ein FiiI.igkeitsausweis zur Ertoilung von Turn· und Sport· 
unterricht ala Fachlebrer an Mittel· und Hochschulen. 

Art. 15. 

Von den Kautonen vel1Wlltaltete Tumkurse, die bezwecken, im Amte 
ltehende Lehrer und Lehrerinnen weiterzubilden oder ein Ciir das SchuIturnen 
aufgestelltes Programm zu bearbeiten, werden vom Bunde unlentutzt. 
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Naell Vorlage des Arbeitsprogrammes. des Beriel.les und der R ·!Jnuug iiber
nimmt der Buud die f{osten liir di Kursleitung und z\Vei Drittel dor iibrigen 
Ausgaban. 

An Versieherungs.kosten lei teL d r Bund keinerl"i Beitriige. 
Der Bund unl rshilzt auch Kurs . die un den Universitiilen lluI die Er

langung des oid" oössischeu Turolehrerdiploms 1 und nn der eJdgenössisehen 
Teehniseh II B ochscbulo nu l die Erlllngung d s eidg nös~is ben Turn- und 
SportJchn'rdiploms II vorberciten. 

Ari. 16. 

Lehrer- und Seminurturnvereine, sowie akademische Vereiuigungeo, die 
den Zweek verlolgen. ibr MitgJied r praktiseh in der Erteiluog des 'l.'llrn
unterrichtes auszu bilden, rhaIt<ln jo naeh i\litgliederln bl und Tiitigkeit VOIll . ) 

Bunde j iihrliehe Subventionen, soI rn di zust.iindigen kalltooalen B hörden 
solelle ebenlaUs vemblolg n. 

u. Der obligatorische militiirische Vorunterricht nach Ablauf 
del' obllgatorischeu Scholzeit (Art. 103 ond 1()'! M. 0.). 

Art. 17. 

Der militiiriscbe Vorllnterrieht bezweekt die Vorbereitung der Sehweizer
jiinglinge aul den Wehrdieost. 

Art.18. 

Der mili tiirische Vorunterricht wird io folgemlen obligatorischen Kurs n 
durehgeIiihrt: 

a. als turnerischer Vorunterri bt fiir dos 16., 17. und ltl. Altersjah r ; 
b. nls Kurse fiir Juogschiitzeu liir das 17. L1nd 1 . Altersjnhr ; 
c. als Militiirvorknrs liir die dieosttnuglich Beluodenen des 19. Altersjahres. 

Art. 19. 

Der turn eri sch e Vorunterricht umlasst : • 
a. Eine o bliga to ri sehe Tllrnpriiluog fiir das 15., 16. und 17. Altersjahr. 

Sie wird im Spiitberbst des Vorjahres vor BCgiDD eines jeden Kurses 
"on den vom eidgeoössischeo Militiirdepartement emannleu Experten 
fiir die tumerischen RekrntenpriiIungen in Verbindung mit den kantoonlen 
Militiirbehörden angeor.!'1et und durchgeliihrt. 

Wer die Priifung mit Errolg besteht, ist im folgeoden Jahre vom 
Besuehe des obligatorischen Kurses befreit. 

Die Turnprilfung der 19 jährigen 8tellongspfiiebtigen (indet hei 
der Ausbebnng im Friihjahr statt (Art. 108 M. 0.). 
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Die Vorbcreitung nuf die Turnprufllng knrU) von Schulen, Turn
IInd Sport vereinen, Kndettenkorp , PlndlindernbteiJungen und ebenso 
durch privnt Beliiligung \"ermitt Ii wcrden . 

• ch ulen, Vereine uml Instit ll tionen, die den All swuis erbringen. dass 
ein J iingling unler ibrcr Leitung ilmart J nhr slrist wenigstens 60 bungs
stllnelen iIn inna der Vorbercilung aul die P riifung Ilnel den Wehrdienst 
beSllth t hft t. crhallen eine E ntscl1iidigung IUr j eden P riilling, d r die 
PriiJllng mii E rlolg besleh t . 

b. Einen o bli gaio r isch e n Kurs ': " S i urn e ri sc h e n Vorlln t e rri chi s 
,'on jiihrlich 60 Stunden liir J iinglinge, welehe die P riilllng nich t ab
gelegt oder nieht mit E rlolg I lSland n haben. 

Art . 20. 

Die o bligato ri scb c n Jlln gsc hiitz enkur se liir das 17. und 18. Allers
jahr umlnssen j iihrlich mindestens 6 Ubungen zn 4 Stunden. 

Art. 21. 

Dar Milit iirvorkurs liir dic diensttauglich Befund nen des 19. Allers· 
jahres mnlasst 80 Unlerrichlsstulld n. 

Filldet in erreicbbarer Niihe kein ~Iilitä rvorkurs statt, so lri t t on dessan 
Stelle die Verp!licbtung zur Teilna.hme om turnerischen Vorunterricht und 
an einem Jungsehiitzenlrurs. 

Zuriickgestellta haben nn Stelle d s Militiirvorknrs s einen Knrs des 
turneriscben Vorunlerricbts nnd einen Jnngscbiitzenkurs zu besteben bis zum 
Jabre, in dem sie olllitäreliensttauglich , biUseliensttauglich oder dienstuntauglicb 

er kliirt werden. 
Art.22. 

Jedes unentscbuleligte Fernbleiben von den obligntorischen Priifllngen 
und Kursen wird ollt einer Busse von 50 Rp. bis Fr. 1 IUr die Stunde bestraIt. 

In jedem Wiederbolungslalle innerl des gleicben JBhres ist e1ie Busse 
jeweilen zu verdoppeln. 

Wenn die Eltern, deren SteUvertreler oder dor Arbeitgebcr ninen Sebiiler 
vom Besucb des ollliliirischen Vorunterricbts abbalt.en, so hat der Richter 
e1ie Bussen zu LBstC'l d.er verBntwortlichen Person Buszusprechen. 

Die Bussen faJlen dem Kanton zo, ;n dem der Bestrnfle wohnt. 
Geht &us den Umstlnden bervor, d888 ein Sehiilor fortgesetzt dem mili

tiriacben Vorunterriebt entzogen wird, 80 ist im zweit-en Riickfall, inso:em 
aicb denelbe innerl Jabres!rist seit der Verbiissung der letzlen Strafe ereignet, 
Gefiingniastrafe von 48 Stunden bis zu 20 Tagen zu vemlingen. 

Fiir e1ie Entachuldigungen baben e1ie einschJiigigen Bestirnmungnn der 
• Verordnung fiber die Dispellll&tion vom militärischen Vorunterricbtt Geltung 
(Art. 26 tit. b). 

2 
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Art.28 . 

Bai den obligatorischen Turnpriilungen und , wcnn nötig, nueh in dun 
obligatorisch~n Kursen lindet eine ii rztIiehe Uniersuehung der pflich tigen 
Jiiuglillge stntt. nieE~ Unlersucllung hut zuhanden der Ell~m leslzuslellen, 
ob - nalllolltIich liir !lie ungcniigend L istungen aul",ei ouden Jiingling -
besond 're ,lassllulnm'n zu trollen sind . 

Art.24. 

Die Allrse d lIlililiirischell Vorunterrichls linden in der R gel au Wark
tagon lalL. Wo dio \ erhiillni. so eine Ausnahlll arlordern, lIliissen siels die 
geselzlichen Bestillllllungan iiber di Sonutagsruho belolgt werden. 

Art.25. 

Der militiirische Voruulerriaht ist liir die Schiiler unenlgalUich. 
D r Bund triigt die Kosten fiir die Organisation und Durchliihrung des 

gesulllien lIlilitiirischen \ orunlcrrichts: er lielert nueh siillltliche einschliigigen 
Fonnu]aro und sonstigen Druckschrilien. 

Der Bund mt bzw. das eidgenössischo Mililiirdepartement erIassen die 
erlorderlicl.on Vorscllriften, insbesondere : 

a. dns Reglomcnt liir die obligaloriseh n Turnpriifungen (Art. 19 lit. a 
hic"or); 

b. die Verordnung uber die Disponsation vom milit.iirisehen Vorunterricht; 
c. das R gulati" uber die Entschiidigungen der Leiter des militärischen 

Vorunierrichts; 
d. die Vorschriften iiber die Abgabe von Material, AURrustuug und Munition 

au die KuTSO des militiirisehen Vorunterrichls; 
c. die Vorsehriften uber das Rechnungswesen und die Berichterstattung 

des militiirischen Voruuierrichts. 

Art.26. 

Der miIitiirische Vorunlerricht wird kautonsweise organisiert; er kann 
aber Iluch fiir mehrere Kaulone des gleichen Di"isionskreises ganz oder teilweise 

. ) 

iu eine OrgauisatioD zusarnmenge[asst werden. • 

Art.27. 
Die Oberleitung des obligatorischen militiirischen Vorunterrichts wird der 

Abteilung fiir lnfauterio ilbertragen. 
Sie ernennt aIs Hillsorgane: 

a. die eidgenössischen Tnrninspektoren; 
b. die Präsidenten der Kantoll8lkomitees fiir den turnerischen Vorunterricht; 
c. die eidgenössischen Schiessoffiziere. 



7 

Art.28. 
Die eidgenössischen Turninspektoren haben die ob li gnto ri sc he n KlIr so 

d os tll rneri schen Vorllnterr ichtos ZlI Uberwacloen lInd ZlI inspizieren. 
B ziiglich der obligntorisehcn TlIrnpriHung n wird allf arI. 19 lil,. a hio\'or 

verwiescn. 
ArI. 29. 

Die Präsidenl n der fi nntonalkomilees fU r den turnerisch n VOrllnlerricht 
unI eilen der Ablcilung fiir lnfnnterio Yorschliigo liir dio Besld lullg dieser 
], mitee. in denen die Verbii nde und lnstituli n n. welche die obligntorisehen 
Turnku.rso Irchfiibren, nngemessen "erlreten sein .011 n. 

ArL. SO. 
Die eidgenös isch n Schiessolfiziere haben in Vorbindung mit don knn

tonnlen Schiesskolll1uissionen die o bli gnto ri sc h en Jungschiit zon kurse 
zu organisioren und zu benuJsicht.igen. 

Arl. SJ. 
Die Milit ii r\' or k urso der dienstlaugli.ch u l\elluzebnjiihrigen werden 

von den Konl1nn udnnlen der Di,'isioneu "ud Gebirgsbrigllden in Verbiudllug 
mit den kautonnlen Mililiirbehördcu orgnnisiert lInd \'on Olfizierell nls Kreis
leiler dllrchgeliihrt. 

Art. S2. 
Die Leiler des militiiriscben Vorunl~richts sollen nusser den lechniscben 

Fähigkeilen allab die crlorderlicben Chnrnktereigonscbalton besilz nnnd mii en 
8uf dem Boden der VerCassung slehen. 

Art. SS. 
Die Abtei!ung liir lnlanlerie des eidgenössischen Militiird pnrl ments 

er!iisat: 
a. die Unlerricblsprogrnmme fUr dio S Arlon des mi!itiirischen Vonmlcr-

ricbts; 
b. die Weisungen liir die Ausbi!dung der Leiter des militiiriscben Vorunter

ricbts. 
Art. S4. 

Das eidgenÖBSische Militördepnrlement ist nuf dem Gebiele des militiiri
schen Vorunterricbte ohenle Rekursinstenz. 

Der t .. ~ Vorunterricht (Art.l8 AJ. 

Art. S5. 

Der tumeriscbe Vorunterrlcht bat den Scbweizerjiingling kö~!ich aus
zubilden. 
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Art. S6. 

Die oblignlori chen KUT>c dos lumerisehen 'orllnlerric!Jls w rden unler 
Leitung der ],anlonalkolllilees liir nen lum erisehen Vorunlerricht, (Arl. 29) 
organisiert und durchgeliihrl \'on eidgenössischen odc.r kanlonalcn Turn- uud 
Sportv rbiinden, sowie \'on (liuzeln n dioscn Verbiinden nicht angnhörigen 
Vereinen (Kadetl nkor]!s, PladlinderabteilungtlU usw.l, die sieh mit der kör
periichen Aushildung belas ED . 

An Gynmasien und eminaricn, Ha nd.els-, Industrie- und techniscben 
Solmien, Lehrwerksliillen. Beru ls- und Fortbildun{!Sschulen und iibnliehen 
örr nWchcn unel pri vntcn An.~tn lten kötmen OOsondere 8ektionen des turne
rischen Vorunterrichls gebildet werden. 

\leist d r Slllndenplun dies r Schulen in n oblignwrisc.hcn Turnunlerrieht 
a llS, 50 wird I tzterer nls f{urs des turneriscben Vorunlerriehts anerkanut,.) 
wenn r nacb der eidgenö5sisch n 'l' urnschllle löI' das miinnliehe Geschlooht, 
IV. Slllle, durchg fiihrl und dur ·h das \'erhindliehe Programm liir d.en t ur
neriscben Vorunt rrieht orgii nzt wird . 

8chiiler , wel 'he din obliga toriscbe Turnpriilung (Art . 19 lit. a) nieht 00-
stehen. haben un einelll obligatorischpn Kurs fjir tum rischen Vorun' rrieht 
teilzunehlllen. der geLdrmt vom Sehulturnllnterricht durehzuliihren ist. 

Art . S7. 

Der Unlerricht im turnerischan Vorunterrieht umlnsst im Minimum 
60 Stnndan pro J ahr, die in der Regel in die erste Jahr hiiUte lallen. 

Art . S8. 

J ede 8ektion des tllmeriscben Vorunlilrrichts unlerslilht ein m 8ektions
leiter, d r fiir die AlIsbildllng und die administrat iven Geschiifte der 8ektion 
vorantwortJich ist . 

Wo llieh t besondere VerlJiiltuisse vorli gen, soll eine 8ektion wenigstens 
8 Sehiiler ziiblen. 

Grossc 8ektionen siod io Gruppon abzllteilen . J ede Gruppe wird von einem 
Hilfsleiter (GruppcoJeit r) geleitet, woOOi als Grnndsatz gilt, da88 einem 
Gruppenleiter im Interesse oines griindlicben UnterriehtilS höchstenB 16-20 
8ehiiler zugeteilt werden solleo. • 

Art. S9. 
Wenn die Verhiiltuisse e8 erfordern, so können mehrere OOnaehbarle 

8ektionen eioclll Kreisleiter unterstellt werden. 

Art.4O. 
Die tecbuiscbe und administrative OOOrleitung des gesamten turneriscben 

VorunterricblAl eines Kantona liegt dan von dar Abteilung fiir lnfanterie 
ernannliln Kantonalkomiteea fiir dan turneriscben Vorunterricht ob (Art.99). 



Art.41. 

Das Knntonalkomitee filr den lurnerischcn Vorunterricht verkehrt be
ziiglich Rechnllllgswesen und B",ichl rslalt ung elirekt mit den zustöneligen 
Dienstaht~lungen des eidgen össischen )[ilitii rdeparlem nls gemäss den hieriiber 
er ln~senen Vorschrirten (Arl. 25 lit. el . 

Art. 42. 

Di Schiiler des turneriscben Vorunl rrichls habon ich am Schlusse eines 
Kurses einer Priilung zu unterziehen. 

Die Abteilung riir InIanterie bezeichn t die Inspektor n der Scbluss· 
priiIungen (Art. 2 ). 

Art. 48. 

Die 8chiiler d.es lulOerischen Vorunlerrichts erhalten am Schlusse eiQes 
Kurses einen Ausweis iiber ihre Leistungen, der vom Kreisleil.ar zu unter
zeichnen ist. 

Dieser Ausweis ist beim Eintritt in einen woitern Kurs des militärischen 
Vorunlerricbts, sowie zur Aushebung und zur RekrnlolllV'..bule mitzubringen. 

8ch iil rn mit vorziiglichen Loistungen kann als Anerkennung eine Ehren
meldnng verabfolgt werden. 

Art.44. 

Die Leiter des turnerischen Vorunterrichts werden in besonderen Jnstruk · 
tionskursen ausgebildet . Die Abteilung mr lnIanl.arie des eidgenössischell 
Militärdepartements erl~sst elie beziiglichen Weisungen und ordnet elie lu
spektion elieser lnstruktionskurse nn (Art.28 und SS lit. b). 

Die Kurse tilr JungseMtzen (Art.J8 B). 

AH. 45. 

Die Jungschiitzenkurse haben den Schweizerjiingling mit dem Gewebr 
oder Karabiner vertraut zu machen und zum brauchbaren Scbiitzen BUSZU

bilden. 
Art.46. 

Die Ausbildung der Jungschiitzen wird grundsätzlich den gesetzlich 
anerksnntan 8chiessvereinen iibertragen. 

Wer im 17. und 18. A.Itersjahr einem Kadettenkorps angebört, kann den 
JungschiltzenkurB in elieser Organisation bestahen, wenn aie Gewähr riir ent
apreehende Auabildung bietat. 

Der Entacheid, welchen Vereinen nnd Organisationen elie Ansbildung der 
Juogachiitzen BU i1bertragen ist, liegt bei den eidgenllailchen 8chiessoffi
meren (Art. 80). 
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Art. 47. 

D r Unterricht der Jungr,cb iitzen ist unter Verantwortung der Vorstunde 
der Verpine bZI\". OrganisntioJl n durch ollsgebildete Schiitzenmei ter oder deren 
Stellvertreter bZI\". geeignetc Offi.iere oder UnteroHiziero zu leiten. El 
umla st im llinim ulll 24 Stuudcn pro Jahr und ist in dor Rege! in di zwoit<l 
J ohreshii lfte zu verlegen. 

AIt. 48. 

Der Bund stell t durcb di Z ughiiuser dem Vereiusvorstand bzw. Kurs
leiter fiir jedon .JllDgSchiitzen eiu Gcwcbr oder eiuon Knrabiuer, Bowie die 
gemä s Unterrichtsprogrnmm erIorderliche Ml1nition zur Verfiigung. 

Der Vereinsvorstand bXI\". Kursleit<lr ist hierfiir dem Buudo, der Jungscbiitze 
dem Kursleitcr \'crontworUich. 

Nncb besndigtem Kurse sind die Wafren s8lnt Zu behör in sorgfii ltig 
gercinigtem Zustande der Abga bestelle zuriickzugeben. 

Art.49. 

Der Buud entschiidigt die Voreine bzw. Organisntionen fiir jeden gemäss 
Unterrichtsprogrnmm ausgebildeten Jungschiitzen. Aus dieser Entschädigung 
sind sämtliche Kost n fiir die Al1sbildung der Jungscbiitzen zu bestreiten. 

Art.50. 

Die AuIsicbt iibor dio Kurso dor Jungschiitz Il wird von den idgcnössischon 
SchiessoUizioren in Verbinduug mit don knntonnlen SchiesskommisBionOD 
ausgoiibt. Die Vereinsvorstände bzw. die Kursleiter baben dem zuständigen 
Mitglied der Schiesskommission recbtzeit ig von den Schiesstagen und Obungs
zeiten Kenntnis ZI1 geben. 

Art.51. 
Innerbalb der im Schiessprogramm !iir das Schiesswesen ausser Dienst 

!estgesetzten Frist hat jet\er Scbiessvorein bzw. jede Organisation , die BU! 
Bundesbeitrag und Gratismunition Anspruch orheben, folgande Ausweise an 
die zuständige Scbiesskommission einzusonden: 

a. einen Schiessbericbt nacb Formular; 
b. die Originalstandblätter. 

Die Priifung und Weiterleitung dor Schiessbericbte durch die Schiess
kODlD'.JBSionen erfolgt nach besondern Vorschriften (Schiessprogramm fiir dae 
Schiesswesen ausser Dienst ; Weisungen fiir die Mitgliedor der Schiesskommis
sionen). 

Art.52. 
Jedor Jungachiitze erhält einen Ausweis, in den me 8cbiM8le81l1tate aus 

den Einzelstandblättern, die auI dem Schiessplatz zu filhren sind, ilbergetragen 
werden. 

• 
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Die Einlragung n sind vom Kursleiter zu unI rz ichnan. 
Der Ausweis isL vom Jungschiitzell beilll Eintritt in einen wt!it rn KUI'B 

des mililäriseh en Vorunl rricht s, s \\;p boi d 'r Aushehung ulld boim Eint ritt 
in di n ekrulenschule vorzuweiscn. 

Fiir vorziigliehe ·hi.ssleislungen , <lnren )[i'lilllum im 'hiessprogralllm 
liir das ·hie swesen au ser Dionst lestg -elzt i. t, wild den, Jungschiitzen 
ein Anerkennungsknrte (Ehremncldung) \'crabrolgt. 

Die Mililäroork-IIrse (.4rl . 18 Cj. 

Art.53. 

);neh d r Aushebung im 19. Altersjnhr hnl j ler di nsttauglich bolulldene 
Schweizerjiingling einen Militlirvorkurs zu be tehen. der nls umnitlelbnre 
Vorbereitung aul die n ekrutenscJml in Wafl niibuil~ II von lotnl 80 Unler
ricM stund n besleht. 

Beziiglich d.er Ersalzkurso liir den nicht bostandcncn Militärvorkurs wird 
aul Art. 21, Abs. 2 und S, vemiesen. 

Art.54. 

Wer aus wic),tigen Griinden (vorzeitige n ekrut.ierung, Studiulll, Abreise 
ins Ausland usw.) den Militiirvorkurs vor neill 19. AJt-ersjahr zu boslehen 
wiinscht, kann nul begriindetes Gesuch hin von den kanlonslon Militärbe
hörden hiezu ermiichtigt werden. 

Art.55. 

Wer bis zum 19. A1t.ersjahr einem Kadettenkorps oder einer andern vom 
Bunde anerkannten J ugendorgnnisntion augchörte, kann an St.ello des Militiir
vorkurBOs den militiirischen Vorunlerricht in inem Korps oder seiner Orgnni
sation loisten, wenn diese Gewiibr Hir entsprochende Ausbildung bieten. 

Art.56. 

Die Militiirvorkurse werden von den Kommandanten der Divisionen und 
Gobirgsbrignden in Verbindung mit den kantonslen Militärbehörden orgsnisiert 

und durchgefiihrt. 
Die Kurse werden in der Regel von Offizieron geleitet. A1s Hilfskader 

dienen Offiziere und Unterofliziero. 
Snbaltemoffiziere und Unterolliziere des Auszuges sind verpflichtet, 

in den Militirvorknnen ala Auabildungskader denjenigen Dienst zu leisten, 
zu dem die oidgenöaaischen und kanlonaIen Militärbehörden Bie aullordern. 

Art.57_ 

Offiziere und Unteroffiziere, die in einer ,"om Bunde anerkannten Jugend
organi.ation als aktive Jugendfilhrer atiindig mitwirken, können von den 
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kantono l~n :lfililJirbcbörden oll I Gesllch hin von dar Inslruktion in den Mili
Uirvorkurscn belreit wcrd n. 

Art.5 . 
Znr Dllrchfiihrung d "r Militiin 'orkurse wird der Kanton in der Reg 1 in 

Krcise eiugeteilt. .JOOer Krr is IIntersteht einem OHizier ala Kreisleiter, d.". 
fiir dio Allsbildung Ilnd die administraliven Geschiifte des Kreises veront 
wortlich i t. 

Art. 59. 

Inncrhalb d r Kreisa werden gom indeweise Sektionen gebild t . 1st die 
Zot!l der pflichtigcu SclJiiler einer Gcm iude klein . so wird nilS bcnachbarten 
Gemeind~n eine Seklion gebildet. 

Die Sektionen werden in Gruppen eingel.eilt. Jede Sektion untersteht 
einom Seklionslpiter (OHizi. r oder UntaroHizier), dcm das erlordarliche Kader 
beizllgebcn ist . 

Art. 60. 

Je 6 Stllnden Unterricht werden dem Kadar als 1 Diensttag in das Dienst
biichlein eingetragen. Diese Eintragung erfolgt durch die Organe d r kantonalan 
Militärbchörd n. Di se Diensttage ge1tell jedoch llicht 8 18 eigenUieher MiliUir
dianst. 

Art. 61. 
Der Bund steUt durch die Zeughiiuser der Kursleitung die fiir i den l 'eil

nahmer on den Militlirvorkursen orforderliche Ausriistung und Munition 
unentgeltJicb zur Verfiigung. 

Sofort Meh Sebluss der Kurse ist die gesnmto, sorgfiiltig gereinigto Aua
riietung, eowie die Dieht verwendeto ~{uDition der AI gabestolle zuriiekzu
gebcn. 

Art.62. 
Die Militlirvorkureo werden inspiziert. Der Divisions- bzw. Gebirgs

Brigadekommandant bczeichnet die Inspektoren und ertoilt fiir die Inspektionen 
die nötigen Weisungen. 

Art.6S. 
Die TeiInebmer Iln den ~filitiirvorkursen arhalten am Sehlu88e des Kurses 

einen Ausweis iibcr ihre Leistungen im Turnen und Sehiessen, der vom Kreie
leiter zu untorzeiehnen ist. Dieser Ausweie ist ZUf Rekrutonachule mit.zu
bringan. 

Fiir vorziigliehe Leistungen wird eine Ehrenmeldung verabColgt. 

Art.64. 
Die Kreisleitor und Bektionaleitor der Militiirvorkurse werden in besondern 

lDItru.ktiona1rursen 8U8f!8bildet. Die Abteilong Ciir Inranterle dea eidgenÖl
lilchen Militirdepartementa erIiaIt elie beailglichen Weiallllpll. 



13 

IlI. Unfalhersicherung. 

Art. 65. 

Di Leit r und Srh iiJer des bligat rischen Yorunt 'rrieh tes warden "om 
Runde geg n die wirt!IChaftlichen Folgen derj nigtm 1:nfälle v rsichert, von 
denon sio wiihrend der Vbu ngeu OOtroffen werden. 

D r Bund erliisst die erford r1 iche11 Vorschriften. 

IV. Disziplin uud Verantwortliehkeit. 
Art. 66. 

Ui L it r des t urnerischen Vorunterrieht s und der JungscbUtzcnkurse, 
sowie di 'hiHar des gesamten obliga toristlwn llIi litiiri.rhon Vorunterrich ts 
ll ntersteh 11 in strafre<,bllicber Beziehuug den biirgcrlicben Gericbten. 

Art. 67. 

Die Leiter d r Mi litäryorku rse. die gomiiss Art. 56 und 57 der Armee 
angel.öron miis en, silld fiir strafbare HllndJungen, die sio währclld des Unter
richts OOgehclI . der MiJitiirst raJgerichtsbarkcit und dem Militflrstrafgesetz 
des Bundes unterworfNl . 

Da s Joo gilt hinsichtlich d.er au.serhalb des ·nterrichts zu erfiillenden 
Ruf dia ~lilitilrvorku ... e OOziiglicllell dienstlichen P fli cbten der Kursleiter 
(Rapporte, Abroohlllwgen us\v.). 

Art. 68. 

DaneOOn steht dem Bunde das Rooht zu, als Administrativmassnallme 
die reglementerischen Entsehii digungen an die Leiter ganz oder teilweise zu 
entziehen. 

V. Portofreihelt. 
Art. 69. 

F iir den dienstJicben Verkehr betreUend den obligatorisehen militiirisehen 
Vorunterriaht im Sinne dieser Verordnung geniessen Portofremeit: 

u. die eidgenössisehen Turninspektoren (Art. 28); 
b. die Kantonalkomitees fiir den tumerisehen Vorunterricht (Art. 40); 
o. die eidgenÖ88ischen SchiessoUiziere und kantonalen Scbiesskommissionen 

(Art. 50); 
Il. die Kommandanlen der Divisionen und Gebirgsbrigaden und die kan-

tonalen Militiirbehörden (Art. 56) ; 
t. die Leiter des turnerischen Vorunterricbts, der Jungsahiitzenkurae und 

der Militärvorkune, fiir Sendungen, die sie unter sich und mit den Be
hörden und AmtsateUen der Kant~ne und dea Bundee 8UBWeahseln. 
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Die Sendungell hnben die Bezeiehllung . Amt.lieh. obligatorischer mili tiin
seher Voronterrichlt zu trageu. 

VI. Sehlussbestimmung. 
Art. 70. 

Diese "erordllung tritt nuf den 1. Jaouar 19 . . "orliiufig fiir die Dauer 
von ;; Jah ren in Krafl. 

Damit wird dje \' rordllllug iiber don Vurull Lerricht vom 10. Juli 1928 
aufgchoben. 

B ern , de.n 

18« 

19 . .. 

Im Kamen des schwciz . Buudcsratcs, 

Der Bund esprä sid on t: 

Der Bundesknnzler: 



• 

VOLK 

die Abänderung der Art. 103 und 104 des Bundesgesetzes yom 
12. April 1907 bl!lreffend die Militärorganisation. 

IEinfiibnlng dal obUgalorilchan m1Wiirischan VorunlarrichJL) 

(Vom 8. Juni 1940.) 

Di e Bundesv e r s nmmlung 
der sc bw e izerischen Eidgeno sse n scha lt, 

nuch Einsicht e iner Botscbaft des Bundesrates vr m 29. Dezember 1939, 

b esc hli ess t : 

Ar!. 1. 

Die Ar!. 103 und 104 des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 be
treilend die Mililärorgaulsalion wcrdeu awgehoben und durch lolgende 
Bestimmungcn erselzt : 

Art. 103. Der Bund sorgl in Verbindung Olit den Kantonen da
.Iiir, dass jeder Schweizerjiirlgling vom 16. AJ te rsjahr bis zum Ein
Iritt in das diellstpllichtige Alte r durch miJitärischen Vorunterricht 
aul den Wehrdiells l vorhereitet wird. 

Die Kosten des militärischen Vorunterrichts werdell vom 
Bunde getragen. 

Der militärische Vorunterricb t umlasst lolgellde Ku rse: 
a) den turnerischen Vorunterricbt Iilr das 16., 17. und 18. Alters

jabr; 
b) die Kurse Iilr Jungscbiitzen liir das 17. und 18. Altersjabr; 
c) den Militärvorkurs fnr die diensttauglicb Belundenen d<'S 

19. AJlersjabres. 

Als Anregung zur turneriscben Betlltigung im vordienstpDleb
tigen Aller linden a1ljllbrlicb obligatorisebe Leistungspriilungea 
stalL 



Zur Teilnahme am turnerischen Vorunterricht gemäss Til. a 
s ind nllr jene Jiinglinge verpllichtet, die s ich 8n diesen Prlilungen 
nicht iiber die vorgeschriebenen ~1jnde tI ei tungen auszuweisen 
vermögen. 

Die Teilnahme am Jungschiitzen- und Militärvorkurs gemäss 
lil. b und c ist obligatorisch. 

Subalte rnoflizi e re und Un teroflizie re des Auszuges sind ve r
pllichtet, in den Militärvorl<ursen denjenigen Unterrich t zu ertei
len, zu dem die eidgenö sischen und kantonalen Militärbehördeu 
sie ouffordcrn. 

Bei der Aushebung der Wehrjlflirhtigen linde t iiber deren 
körpe rtiche Leist ungsfä higkeit e ine Priifung stall. 

Die Kurse des milit äri chen Vorunte rrichtes diirfen !lur nus-
nahmsweise on onntngen abgehalten werden. • 

ArI. 104. Der Bund unte rstiHzt I m er Vereine t1nd Bestrcbun
gen, die ich im Jnt eresse der Landesvert e idigung die körperliche 
Ertiichligung der St.aa tsangehörigen nnch deren Entlassung an de r 
obligatorischcD Schulpflicht wr Aufgabe macheD. 

ArI. 2. 

Der Bunde rnt be timmt den Zeitpunkt des lnkralttretens dieses 
Gesetzes uDd trilft di e zu des-en Ausfiihrung erforderlicben ADord
Duogen. 

Also besch losseD vom Ständernt, 

B e r n , den 8. Juoi 1940. 
Der Präsident: Zust. 
Der ProtokoUliibrer: Leimgruber. 

A1so beschlossen vom Nat.ioDalrat, 

B e r n, den 8. Juoi 1940. 
Der Präsident: II. Stäbli. 
Der Protokollliibrer: G. Unet. 

Wer die-es Bundesgesetz annehmen will, scbreibe <Ja~; wer es 
verwerfen will, schreibe <Nein~. 

B ero, deo 16. September 1940. 

Aus Auftrag des schweiz. Bundesratea, 
Der Bundeskaozler: 

G.Bent. 
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Pysyvästi puol uee ttomana maan veits i on tottunut kan-
sai nvälisten selkkausten yh teydessä valvomaan, et tä liittoval
tion virall iset el imet ja yksi t yiset kansalaiset t ar k sti val -
vovat puolueet tomuuden 
läise t ova tkin tässä 
titai don, että sotaa 

Vti t imuks i a . Aikojen kuluessa sveitsi
suhteessa saavuttaneet sellaisen 
kä yvät maat eivät helpos t i saa vei ts iä 

kiinni puolueettomuuden rikko isest a . 
Nykyisenki n sodan ai kana veitsin l ehdistö julkaistessaan 

eri m i den sotabulletiineja noudattaa pedanttista tasapuolisuut
ta. '~tillkin sot apuolen tie oitu .set julkai st an typografisesti 
samanl i sina j toi sena pä ivänä julkhist an ensimmä i sinä jär jes
t yksessä akselivaltojen, bi sena t aas vastakk i sen leirin t ie
doitukse t j räi keä tä otsikointi a väl t etään huolellisesti . 

K i ke s t a huol i matta sekä Saks ssa että I taliassa on 
täs tä ankarasti rvosteltu ~veitsin l ehdistön esiintymistä. Var-

• sinkin ovat I t al ian-Kre i kan sodan ale t t ua ital ialaiset olleet 
t yytymättömiä. Jo usein on Itali an rajall a sovellettu veitsin 
lehtiin ahantuontikieliGa. Äskettäin ki ellettiin paria kolmea 
poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien Sveitsin lehtien tuonti, 
ja vasta jonkin a jan kuluttua lievennettiin kiel toa . Syyksi 
näihin viimeaikaisiin kieltoihin m ilmoitettu. että veitsin 
lehdet olisivat levittäneet kreikkalaisia ja englantilaisperäi
siä valheellisia tietoja . 

Suurempaa merkitystä ei tällä ital ialaisella ärtynei
syydellä kuitenkaan ole ollut. 

oIAKELUOH.IE: 

...................... ..... J~~y.~J~P:~;.~ ................................... . 

".,a .. 

......luohjemaJ .. ja: 

T ..... ' ..... . 
T ..... ' ..... ja Ildbl .......... ........ ....... leterIaI .. . 
II .................. tledoltublln. 
II ... CNNMCIuetult .... mutta ulltoullolnm ....... an tledol • ........ 
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Italian täkäläinen ministeri T~O, joka kiittelee 
hänen osakseen Suomessa aikanaan t ull ut ta kohtalua, on 
minulle valittanut, että hänen on vai kea tulla t oimeen 
sveitsiläisten kanssa . 

Oma käsi t ykseni on kuitenkin, et tä sveitsiläi9 ~t 
viranoma iset tekevät parhaansa säil yttääkseen hyvät välit 
Italian e~~sa. Tämä on Sveitsille tärkeätä jo eko~ohli

sistakin syistä. Suurin osa Sveitsin ulkomaankauppaa käy 
nykyään Italian kautta , ja Genova OJl Sveitsilla t ärke in 
satama . 

Eräs täks.l äinen t ttav-ani oli lliU L'!a päivi!.. sitten 
kes ~stellut veitsissä käymässä olevon italialaisen senaat 
torin kans sa. 

Tämä 0 li J;UI\ . 

Kreikkaa vastaan ei 
kertonut , ~t +-s. sodan aloi ttaminen 
suinkaan ollut saanut kannatust a 

kaikissa piireissä. Mm. ol ivat hL~ingas ja yleisesikunnan 
pääll ikkö BADOGLIO oll eet tätä sotaa vastaffiL. 

- ParTpäivää tämän keskustelun tapahduttua o:>veit
sissä tuli tunnetuksi, että 3 ' OGLIO oli 0 asta pyyn
nöstään saanut eron virastaan. 

Lisäksi oli italial inen senaattori kertonut , et tä 
er ·· än äskettäisen saksalais-ital ial aisen neuvot telun yhtey
dessä ~ITLER olisi aryostell~t Italian kuningashuonetta, 
vi eläpä väi t tänyt, ~~tä E9n ylläpitäminen vaikeutt&i ~i 

totalitäär isen järjestelmän toteuttamista. Ulko1!linist~ i 

CIANO olisi tällöin jyrkkään sävyyn ryhtynyt puolustamam. 
Italian monarkiaa. Jonkun aikaa tämän tapahtuman jälkeen 
CIANO olisi kuninkaaltaan saanut huomattavan ritarimerkin. 

Helata refero. 
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BundesOOscbluS8 
iiber 

• Massnahmen zum Schulze des Landes und zur Aufrechthaltung 

• 

der Neutralitlt. 
(Vom 80. August 1989.) 

Die BlInd es ve r sam mlllng 
d r sohwe ize ri 'c ben E id ge nossen sch a rt , 

!"leb E insicht eincr Botschart des BWldesrat s vom 29. August 1989, 

besc hli ss t: 

Art. l. 

Die schweizerische Eidg no sen chalt besti.tigi ihren r sten Willen, unter 
.lIen olStJinden und g geniibcr 811 Jl Miicbten ilIre Neutraliti.t zu wahren. 

Der Bundesrat ist onniiebt igt, die NClIlralit.ilt, rkli\rwlg den Slanten, 
die hieliir ill Betracbt kommen, zur Kalllllnis zu bringen . 

Art. 2. 

Die Bund v~rsammlung Iliuuot von dem durcb den Bllnd srat erlassenen 
Tmppeoaufgebot Kenntnis uud stJount ibm zu. 

Art. 8. 

Die Bundesversammlung erteilt dem Bundesrat VollmB6bt und Anftrag, 
die zur Beballptung der Sicberbeit, Unabbängigkeit llnd Nelltralität der 
Schweiz, zur Wahmng des Krodites llnd der wirtsebaftlicben Interessen des 
Lnndes und zur Sicberung des Lebensunterbaltes erlorderlicben Massnahmen 
zu trelfen. 

Art. 4. 

Zur Dec.kung der damit verbundenen Ausgaben wird dem Bundesrat der 
notwendige Krodit eingerAamt. Ebeoso wird ibm die Ermichtigung zum Ab. 
sehluss allfillig erlorderlicber Anleihen erteiIt. 

tae - 118 
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Art. 5. 

Der Bundesrat bat der Bund " V n;nJluulung jew ils nu! die Juni· und 
dic D zpmberscs ion bin ll oor di von ibm iu Auslllbnl11g dieses Beschlusscs 
getroflcllell MassnahmeJl Berichl zu crsllltlcn. 

Dio BUlldesvcrsallm:~ung I>ntscbeidet darlloor, ob diese ltIassnahmen 
weiter in Krnlt blcioon sollen. 

Art·.6. 

Di bcid n Biil b lellen ständige Kommis ·ionen znr Voroornlullg der 
Bcrichlc des B'Uldesrals. 

Der Bundcsrat bill womöglich wichtige ~l llssnahmen vor ibrem Erlass 
den beiden Kommission II zur 13 gulacbtung vorzulegcm. 

Art . 7. 

Dieser BundesooschJuss tritt sofort ilJ Km!t. 

lue. 

Also beseblosson vom Nationulrat, 

B ero , deo 30. August 1939. 

Der Präsideot : Vallotton. 
Der Protokollfiihrer: G. Hovet. 

Also beschl0S68o vom Stioderat, 

Bero, den 30. August 1939. 

Der Prisideot : E. Upfe-Bllu. 
Der Protokollfilhrer : Lelmsruber. 

Der sohweiser isobe Buodesrat beschlieeu : 

Vollziehuog des vorstell'eodco BoodesbesehlU8888. 

Bern, den 30. Angust 1939. 

1m AnRng des sehweis. Bundesra&ea, 

Der Buodeskamder: 
G. Bovet. 

) 
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Bundesratsbeschluss 
ober 

Massnahmen gegen die kommunistische und anarchistische 
Tltigkeit. 

(Vom 6. Angust 1940.) 

Der schwe izeri sche Bnudesra t, 

gestiitzt nuI Art. J(r2, Zi!L 9 nud 10, der Bnud sv rfassllng und Art. 8 dcs 
Bund sheschlll scs iiher Massuahmen zum Schutze dcs Lnndcs llud zur Aulrecht
haltung der N utralitiit "om 80. August 1989, 

beschli esst: 

Art. 1. 

Der kommuuistisch n Partni, ihren HiUs- und N beuorganisationen, den 
anarcbistischen wld deu der 4. Internntionol angeschlosscnen VereinigllDgen 
(Trotzki~teu) ist jede Titigkeit untersagt. 

Das Verbot bezieht sich auch auf Organisation n, die an Stelle der mit 
Verbot hetroffenen Parteien, BewegllDgen oder VereinigllDgen treten . 

Art. 2. 

Wer dem Verbot des Art. l zuwiderhandelt, 
wer in irgendwelcher Form kommu.nistische oder anarebistische Propa

ganda betreibt oder einer 80Ichen Propaganda Vorschub leistet, 
wird, unter Vorbehalt schwererer Stralbcstimmungen, mit Gefingnis bis 

zu drei Jahren oder mit Bosae bis zu Fr. 6000 bestraft. &ide Stralen kilnnen 
verbunden werden. 

Art. B. 

Die aUgemeinen Bcstimmungen des Bundesgesetzes tlher das B~deestral
recht der schweizerisehen Eidgen088eoschalt sind anwendbar. 

Gegen A usIänder kann auf Landesverweisung und gegen 8chweizer
btlrger auf Einstellung in der btlrgerlichen Ehrenfihigkeit erkannt werden. 

Die im Ausland begangenen Handlungen unterliegeo der 8tralbeatimmuog 
des Art. 2, weno sie gegeo die Schweiz geriehtet sind. 

1140-" 



2 

Art.4. 

Die in diesem Beschluss vorgeseheueu trafbaren Handlung n sind der 
Bundesstrafgericht barkeit unterstellt. 

Dns eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann die Untersuchung 
und Beurteilung den kSJllonalen Behörd n libertragen. 

Art.5. 

Der Bundesratsbeschluss vom 4. D zOIlloor 1989 ootreff nd das Verbot 
der tuatsg mhrlichen Prupagulldn in der Arm e II il t m rooha lten. 

Dr Bundesratsooschluss vom S. Novemoor J936 ootreff ' lld Massnabmen 
gegen die kommunistischen Umlriebe in der Sehweiz wird auIgehoben. 

Art.6. 

Dieser Beschluss lritt am 8. August 1940 iJl KraJt. 

Bern, den 6. August 1940. 

1102 

1m Namen des schweiz. Bundesrales, 
Der B und es priisident: 

PUet·Golaz. 
Der Bundeskanzler: 

G. Dont. 

---~ .. I(----



Bundesratsbeschlu88 
betretrend 

die Auflllsung der kommunistischen Partei der Schweiz. 
(Vom 26. November 1940.) 

D e r schwe ize ri sch e Bund 5r 8t , 

gestiitzt auf Art.102, ZiU.9 und 10, der Bund sverfassung und ArI. S 
des Bundesbeschlusses vom 80. Augu t 1989 öber Massnahmen zmn Schutze 
des Lalldes und znr Aufrcchthaltung der Neutrali tät, 

beschlie sst: 

Art. 1. 

Sämtliche iIl der Schwciz bestehenden kommuuistiscbeu Organisa t1on n 
werden aufgelöst nnd ihrc Tätigk it vorhotan. 

Das Verhot bezieht sich auch auf Vereinigungen, die an telJe der ver
hotanen Organisationen tretan. 

Kommunisten diirfen nicht Mitgliedar eiller Behörde des Bundes, der 
Kantone und der Gemeillden saill. 

A.rt. 2. 
Die Bestimmungen des BundesratsbeschJusses vom 6. August 1940 libcr 

MaSSDahmen gegen die kommunistiBChe und anarchistische Tätigkeit bleiben 
vorbehalten. Widerbandlungen geg n Art. 1 hiervor warden gemäss Art. 2 
des erwähntan BeschluS8CS bestraft. 

Art .. 8. 

Dieser Beschluss tritt am 27. November 1940 iu Krnft. 

B ern, den 26. November 1940. 

-
INO - &7. 

1m Namen des schweiz. Bundesrates, 

D er Bund esprlisid e n t: 

PUet-GOIIL 
Der Bondeskanzler: 

G. Bent. 
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Samanmkaisesti kuin Sveitsin liittohallitus suursodan 
viime vuonna puhjetessa tehosti maan rajojen puolustusta, se 

~ ryhtyi entistä huolellisemmin valvomaan näiden rajojen sisä
puolella tapahtuvaa valaliiton turvallisuutta vaarantavaa toi
mintaa. 

Liit t oneuvoston esityksestä liit t okokous elokuun 30 päi
vänä hyväksyi päätöksen, jossa liittoneuvosto valtuutettiin ryh
tymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sisäisen turvallisuuden puo
lustamiseksi. 

Tämän päätöksen johdosta mm. kommunistien toiminta Sveit
sissä huomattavasti vaikeutui. 

Viime maailmansodan jälkeen suurten taloudellisten vai
keuksien kanssa kamppalleTa Sveitsi pelkäsi kommunistisen vallan. 
kumouksen uhkaa. Sveitsin kansa reagoi kuitenkin voimakkaasti 

.. tätä Yaaraa vastaan. Neuvostolii t on diplomaattinen edustus kar
kotettiin maasta. eikä diplomaattisia suhteita sen jälkeen ole 
solmittu kommunistisen suurvallan kanssa. Sveitsissä on tosin 
toiminut erilaisia kommunistisia järjestöjä, mutta niiden toi
minta on rajoittunut verrattain vähäiseen. 

Viime parlamentti18.aleissa eivät kommunistit enää saa
neet liittokokouksean ainoatakaan edustajaa. Sen sijaan on 
kommunisteja Yalittu eräiden kantonien parlament teihin, kunnan
hallintoihin, kouluneuvostoihin ym. 

Suurin vaikutus kommunisteilla on ollut Gen~ve'in kant
tonissa. jossa sosialistisesta puolueesta eronnut IICOLIin joh
tama yaaemmistoeosialistinen ryhaä on ottanut 

.JAKELUOH.JE : 

._ .. ?;.~!~J,~~~ .. J~ ... U~~~ ... Y.!U.Uo.l~ .. 
liselle poliisille. 
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parlamentinvaaleissa kommunistien listoilla valitut neljä 
edustajaa. 

Stalinilaiseen ortodoksiaan kuuluvien kommunistien 
ohella Sveitsissä on toiminut jokin määrä TROTSKl-vainajan 
kannattajia, joiden järjestöt ovat lukeutuneet mestarinsa 
perustamaan neljänteen internatsionaaliin. 

Sveitsin trotskilaiset erosivat vuonna 1931 kommu.-
nistisesta puolueesta. Sisäisten riitaisuuksien jälkeen 
trotskilaisten pääjoukko vuonna 1939 muodosti "Kansainväli
set vallankumoukselliset kommunistit" nimisen järjestön, joka 
lii ttyi osastona neljänteen internatsionaaliin. . 

Sveitsin trotskilaiset ovat osaksi työläisiä, osaksi 
alempia virkailijoita, osaksi maahan muuttaneita ulkomaalai
sia. Naisiakin esiintyy joukossa. Samoin trotskilaisjärjestö 
on vetänyt puolealsa eräitä intelligenssin nuoren polven 
radikaaleja, joita tämä liike on hurmannut enemmän kuin 
k01DTD'lnismi. Sveitsin trotskilaisten johtajana on 3l-vuotias 
saksalaissyntyinen ril. tri Walter NKLZ, joka vuonna 1916 
tuli Sveitsin kansalaiseksi. 

Sveitsihän on eri aikoina ottanut ulkomailta vastaan 
kaikenkarvaisten vaI. tiollisten suuntien edustajia, jotka joo-

• duttuaan ClDassa maassaan vaikeuksiin ovat täältä hakeneet 
turvapaikkaa. Siitä johtuu, että maahan myös on pes4rtynyt 
jokin määrä anarkisteja, jotka kuitenkin täällä ovat toimi
neet vain ajatusten eikä tekojen maailmassa. 

Mitä kauemmin sotaa on jatkunut, sitä tarkemmin 
Sveitsin viranomaiset ovat pitäneet velvollisuutenaan valvoa 
näiden erilaisten vasemmistolaishaihattelijoiden toimintaa. 
Viime elokuun 6 päivänä annettiin vihdoin liittoneuvostopää
töa, jonka 1 §:Ssl. läädetääa: 

~pn'Diatisen ' puolueen, sen apu- Ja sivujär
jeltiJ__ uartiatisf;q. ja nelJänt8fll lIlternatsio
Aaalilll liit~Jneiden_ (tratskil~stenJ yhdist,.tea 
toiminta kielletäan.a 



KUn liittoneuvosto viime marraskuun alussa oli pa
kotettu lakkauttamaan erinäisiä äärimmäisoikeistolaisia 
(nai; silaisia) jär jestöji. päätettiin kommunisteihin sovel
taa yhdellIllllkaista menettelyä., ja marraskuun 26 pii vänä 
annettiin liitt oneuvoston pähtös. jolla kaikki kommunisti
set järjestöt lakkautet tiin ja jossa säädettiin, että. 
kommunistit eivät saa olla valaliiton. kantonien eikä 
kuntien viroissa eikä luottamusto1missa. 

Kaikissa kantoneissa on tämän päätöksen johdosta 
nykyään käynnissä suursiivous. Esim. Geneve'in kwtoni on 
päätQ8tä soveltanut siten, että. NICOLiin ryhmä, joka ei 
nime l lisesti ole l iittynyt kommunistiseen puolueeseen, on 
jätetty l"auhaan. mutta siihen kuuluneet kommunistien lis
toilla 'valitut ed,llstajat on poistettu parlamentista. 

Tässä raportissa mainittujen säädösten tekstit 
ohestetaan raportin saattokirjelmään. 

I~ 
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Asia: Keskustelu erään saksalaisen 
9- ?J- YfiJ 

kanssa. _ .................................... _ .. _ .................................. . 

Eräs saksalainen diplomaatti. jonka olen tuntenut noin 
15 vuotta ja jota on aikaisemmin käytetty erinäisissä muissa 
maissa Suomen lähetystöjen raporteissa tietolähteenä. on pitkät 
ajat koettanut saada minut l ounaalle j~ ajan puutteessa vasta 
eilen s~ostuin ottawaan hänen kutsunsa vast~an. nan on kaiken 
aikaa tahtonu.t antaa ymIIIärtää. että hän on kaikessa salaisuu
dessa hitleriläisen järjestelmän mitä ankarin vastustaja. mutta 
julkises ti hän ei sitä halua sanoa t koska hänen eläkkeensä 
siinä tapauksessa per~utettaisiin. 

Olen tahtonut selitykseksi mainita nämä seikat, jotta voi
t aisiin ymmärtää eilen meidän välillämme tapc.htur.een keskus te
hm kulku. 

• Hän e.loitti kesklJ.stelun valittamalla miten onnettolllE1an ase-
maan Suomi on joutunut sen johdosta, että Hi tler ja Stalin 
ovat tehneet liiton keskenään. Hän myönsi, että kaiken hä!len 
tuntemansa ainaiston nojalla Saksa auttaa upseereillaau Venäjän 
sodankäyntiä Suomea vastaan. Edelleen hän sanoi olevansa sitä 
miel tA, että Skandinavian maiden kanta Suomen kysymyksessA on 
muodostunut suoranaiseksi kansainväliseksi skandaeliksi, koska 
muka SkandinaTian IIl&.at Saksan pelosta eivät voi antE.a täy-
de11isintl sotilaall ista apua Suomelle. 

Mutta tämän jälkeen huomasin mihin hänen koko keskuste
lunsa tAhtlsi. Hän esitti minulle sarjan kysymyksil millä 
tavalla Englanti ja Ranska tulevtlt antamaan sotilaallista apua 
Suomelle, kun Skll.ndinavian maat eint tA~ velvollisuuttaan. 
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Ymmärsin heti snsan ja vastasin ettei minulla ole pienin
täkään aavistusta Englannin ja Ranskan aikeista Suomen suh
teen sen ulkopuolella, mitä jokainen e!!glantilaisten ja rans
kalaisten lehtien lukija saa tietää. 

Tähän hän vastasi kysymällä enkö minä Suomen vakinaisena 
edustajana Kansainliitosse ole se henkilö. joka hoitaa myös
kin vieraiden sotavoimien lähet~stä Suomeen. Uudistin edel
lisen vastaukseni, s.o., että tunnen t ät ä asiaa juuri sen 
verran kuin sanomalehdistä kuka tahansa on saanut lukea • 

Sen jälkeen hän otti esille kysymyksen mitä minun tie
täm3.ni mukaan Mr. Sumner-Welles tulee tekemään Europassa. Vas
tasin, että tässäkin suhteessa olen kokonaan riippuvainen 
s~omalehtitiedoista. 

Hän sanoi ihmettelevlnsä, ettei minulla ole mitään tie
toja siita. millä tavalla presidentti Roosevelt tah too Mr. 
Sumner-Wellesin kautta toimia Suomen hyväksi. MiDi esitin 
heti va stakysynlik se.: tahtooko Saksa auttaa Suomea Venäjä' 
vastaan vaiko Venäjää Suomea vastaan. Minusta on mahdotonta 
ajatella että presidentti Roosevelt voiai pyrkiä sellaiseen 
Suomen ja Venäjän väliseen rauhaan. joka .arki tsisi Suomen 
nOyryyttbistl. Mutta, jatkoin., tarvitseeko Saksan odottaa 
Mr. Su.ner-Wellesin saapumista auttaakseen Suomea, jos se 
niin tahtoo? Viittasin hänen seli tyksiiltsä. että. kaikkien 
tietojen mukaan Saksa atltaa sotilaallisesti Venäjää Suomea 
vastaan. 

Huomasin hänen joutuneen l~lleen yrityksissään saada 
minul ta ongituksi tietoja. Sen vuoksi hän äkkiä siirsi 
keskustela Mr. Sumner-Wellesu Tierailuun Roomassa. Hän ky
syi, olenko miDi selvillä Italian politiikasta, joka hänen 
tietämänsä mukaan muka oli erinomaisen kavala.. 

Pyysin sel. i tyksiä mi tä hän sillä määrittelylll lähinni 

tarkoitti. Bin vastasi seuraavasti: 
Italian ulkoasiainministeri, lreivi Ciu:o OD mitä sy

vimmin loukkaantUDllt S9n kohtelun johdosta, joka Saksan ta
hol ta on tull1l\ hänen osakseen. Krei Ti ei.., on valais 
omal ta osa! tun teka.aan täJden lii tOJl Englannin ja BanskaD 
kanSSll, mutta )(usaolini on päianstaista mieltl. Hlnestl 
Inglanti ja Banska ont kaikan aikaa kohdel.leet Italiaa 
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nöyryyttävällä tavalla. Sen vuoksi Mussclini valmi3telee jär
j'=lstelmällisesti yhteistoimintaa sotilaallisessakin suhteessa 

Saksan kanssa. 
Kysyin mitenkä katolinen ja antibolshevistinen Italia 

voisi siirtyä antikristillis ten maiden. Saksan ja Venäjän 

puolene. 
Han vastasi että kun on kyaymys Mussolinin prestige'ista, 

silloin uskonto ei näyttele mitään osaa. 
Kysyin edelleen koska siis Italia mahdollisesti yhtyisi 

sotaan Saksan ja Venäjän puolelle. 
Hän vasta.si että on olemassa eräs varma tunnusmerkki: 

niin kauan kuin italialaiset laivat jatkavat normaaleja vuo

roja Italia ei lähde sotaan, mutta niin pian kuin nlmä 
laivat kootaan kotimaisiin tai puolueettomiin satamiin, silloin 
Italia tahtoo lähteä sotaan Saksan ja Venäjän puolelle. 

Kysyin mitä Italia luulee voittavansa yhtymäll! Saksaan 

ja Venäjään. Hän vastasi aivan kylEsti ettei ole kysymyk
sessä, se mitä Italian kansn sinänsä odottaa, vaen on kysy" 
myksessä vain se. saako Mussolisi Saksalta ja Venäjä! ti 
hen_kilökohtaisesti p8l'ellllll&n hyvityksen kuin Englannilta ja 
R&.nskalta. Hän tahtoi aivan erikoisesti alleviivata että 

• ~s80lini ei tähän päiv!iän mennessä ole miltään taholta 
saanut niin täydelli stä ulkopolii ttista hy..-i tystä kuin. hän 
on odottanut. ~bessinian valtaus o~ maksanut Italialle p&1 
enellUllän kui. koskaan Jlus80lini odotti. Italian interventio 
Espanjassa Sakse.n kanssa :nuka kolllllUIlismia vastaan ~ättyi 
jälleen !Ili. tä suurimpiin i;al.oudellisiill. uhra.uksiiJa Vielä 
niin kauan kuin Saksa pysyi eroasa yhteistoi~nnbsta Venäjän 

kanssa saattoi )(ussolini koettaa uskotella maailmalle, että 
Italia oli todellakin taistellut Saksan kanssa kommunismia 
vastaan Espanjassa. )(utta sen jälkeen kun Saksa on siirty
nyt Tenä jän linjalle ei llussolinilla ole itsellään enää 
epAilyjl tehdä S8lIlOin. Albanian valtaus ei sekään ole 
tuottanut llussolinille tarpeellisen suurta tyydytysta. Hlnan 
täytyy nyt päästi johonkin todella maailmanpoliittiseen rat

kaisuun ja elleivät Englanti ja Ranska tarjoa hänelle tar
peeksi suurty hyvi tystl, hän on valmis ilman 

mUn Venäjän ja Saksan leiriin. 
Kysyin hänel ta tälllän selityksen johdosta, luuleeko hAa 



että Italian kansa ajattelee samalla t avall a. Hän VB. stasi, 
että venhemmat ikäluokat ovat ehdottomasti antisakaa ais ia ja 
antivenäläisiä, mutta nuoremmat polvet uskovat sokeasti Musso
liniin. Sen vuoksi hänestä Suomen tulisi ott~a lluomioon kuin
ka epävarma ulkopol ii tt i nen tekijä Italia todellisuudessa on. 

Tämä n keskustelun jälkeen, joka oli keatänyt tunnbt 
verl'Ul, lähetin Ulkoasi a.i nministtlriölle salasähkeen n: 0 144. 

Tällä entisellä saksalai sella diplomaatilla on mitä erin
omaisimmat suhteet enuen keikkea ranskal uisiin diplomaattisiin 
piireihin. Ymmärrän myös että hi:i n ei sinäns! ole hi tleri
läisen systeemi& ystävä. Mutta tois~el ta olen ehdotto.ssti 
vakuutettu siitä, ettg h~ n palvelee määrättyj~ vanhoillisia 
saksal isia pii~ej!, lähi nnä Reichswehria ja siis ajettelee 
saksalais-venäläisiä suhtei ta paremminkin s10fatialla kuin 
vastenmielisyydell!. Sen vuoksi olen myös sitä mieltä. että 
koko hänen keskustelunsa tarkoituksena oli saada selville 
~tä Sk~dinavian maat sekä Englanti ja R~nska tahtovat 
tehdä SuolOOn hyväksi. Kun b.!in ei saanu t mi.nul ta mi Wän 
tyydyttävä va _~usta, si irtyi hän uhkailun tielle koetta
malla selittää, että Italia tulee piakkoi~ liittymään 
minkä jälkeen Suomen poliittinen asema tulee käymään emtis~ 

täkin pahemmaksi. 
lIatkustan tänään Berniin ja tulen siellä koe ttamaan 

saada. selville kuinka paljon perää on näissä tämän saksa
laisen entisen diplomaatin puheissa. 

M. inister i) ; 
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Ohellisena l ähetys tö kunnioittaen .inisteriölle l ä
hettää r aporttinsa n:o 5, jonka otsakkeena on 

Kreivi Coudenhove-K lergin toiminta Suomen hyväksi. 

Toimekseen saaneena 
Lähetystösihteeri: 

Lähetystöneuvos. 
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AB i a : KreiIi. c.oudenh0ye-Kal erriA .. _ 
toiminta Suomen hyväksi . ..... _ .... _ ....... .. 

~ Pan-Europa Unionin presidentti, kreivi Coudenhove-Kalergi, 
kävi eilen luonani kertomassa mitä hän oli suunnitellut Suo
men auttamiseksi. 

Hänen mielestään Kansainliiton annettavan avun lisäksi 
olisi koetettava saada järjestetyksi yhteistoiminta niiden msi· 
den kesken, jotka eivät ole LiitoD jäseniä. Siinä mielessä 
hän oli ryhtynyt hakemaan mahdollisimman sopivaa henkilöä, joka 
voisi kutsua koolle erikoisen konferenssin tätä asiaa ajamaan. 
Tällöin hän oli tullut siihen tulokseen, että t_ällaineD 
henkilö olisi ennen kaikkea Portugalin pää- ja ulkoasiaimrinis
teri Salazar. Hänellä on erinomaiset suhteet Englantiin. Rans
kaan, Espanjaan ja Italiaan ja kaikkiinkin Etelä-Amerikan maihiu, 
Japaniin y.m.s. 

Tässä mielessä hän oli t .k. 19 päivänä sähköttänyt 
M. Salazarille ja oli tältä saanut seuraavantl päivänä sähkeel
lisen vastauksen. josta kävi ilmi, että Salazar oli asialle 
suopea ja aikoi ryhtyä erinäisten maiden kanssa harkitsemaan 
olisiko asia toteutettavissa. 

Krei vi Couden hoft-Kalergi sanoi olevansa sitä miel tä. 
että Suomen asema kaikista optiaistisista suomalaisista vakuu
tuksista huolimatta on peräti krii tillinen. Hänen saamiensa 
tietojen mukaan Venäjä kerran lähdettyään liikkeelle ei voi 
o.an arvovaltansa vuoksi luopua hyökklyksistä Suomea vastaan • 
Sulaan melLOOIll Ven äja mitä todenn!köisi.mmästi tahtoo toteuttaa 
~s Ruotsin ja Norjan pohjoiste~ osien "1apautta.ise.-

"AKELUOH"E: ...... 'uohjem .... ja: 

T ..... ''-. 
T ..... ' '- ja 1I.lIta' ..... ........... .. mlnlat ... UIIl • • 
EI ullto......cluatuk .... tledoltublln. 
EI ulkomueduatult ..... mutta .. Ik ....... nmln .. terilln liedol. 

"'alln. 

PII AI. 
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kapitalistisesta kurjuudesta. 
Tosin Suomi saa paljonkin taloudellista ja humaand

tääristä apua Kansainli i ton välityksellä, ja tosin jotkut 
maat lähettävät hänen tietämänsä mukaan Suomelle myös aseel 
lista apua, mutta kaikesta tästä huolimatta ei ole hukat
taTa aikaa ensin näkemään mihin yllämainittu apu riittää. 
Päinvastoin on kaikin mahdollisin keinoin kiirehdittäTA jär
jestämään Suomelle apua sellaisiltakin mailta, jotka eivät 
ole Kansainliiton jäseniä. Ennen kaikkea hän on tällöin 
tullut ajatelleeksi D.S. anti-kommunistisen ryhmän maita, 
Japania, Italiaa, Espanjaa sekä myöskin niitä Etelä-Amerikan 
maita. jotka OTat eronneet tai eroamassa Kansainliitosta. 

Jos näi~ataisiin Portugalin pää- ja ulkoasiainminis
teri M. SaJ,.e.zar kutsumaan konferenssi koolle, ei Englannilla 
eikä Ranska~la pitäisi olla mitään sellaista konferenssia 
vastaan, kun\ Saksa siitä jätettäisiin pois maana, joka ei 
enää tosiasiallisesti kuulu anti-kommunistiseen rintama~_ . 

Päinvastoin pitäisi. hän jatkoi, Englannin ja Ranskan olla 
tyytyväiset siitä, että Lissabonin konferenssi tasoittaisi 
tietä Kansainliiton tärkeimpien jäsenvaltioiden, sekä Italian 
ja Japanin lähentäaiseksi toisiinsa. 

Kreivi Coudenhove-Kalergi jatkoi selittämällä, miten hä
nen parhaimman vakaumuksensa muka~ Suomen häviö merkitsisi 
koko europalaisen siyistyksen tärkeimpien arvojen häviötä. 
Senvavksl ei pitäisi jättää käyttämättä hyväksi jokaista 
mahdollisuutta Suo~n tukemiseksi ja bolshevis.in bävittAmå
seksi. Senjälkeen kuin Englanti ja Ranska nyt ovat liitty
lileet yhteen enemmä.n kuin koska~ aikaisemmin ja VeDä jä 
on kautta maailman suuremman tuo.dtsemisen kohteena kuin 
koskaan ennen" voidaan ajatella pan-europalaisen ide8ll to
teuttamista &hk! jo aivan läheisessä tulevaisuudessa. Asiaa 
varmaankin edistäisi suurenmoisesti oman pan-europalais8ll 
armeijan muodosta minen Suomen auttamiseksi. )(onikin pieni 
.aa Europassa voi peljätA luovuttaa 'vapaaehtoisia välitto
II!sti Suomen käytet te_ksi, mutta jos saata isiin muodoste . 
s1 tällainen pan-europalainen armeija, joka edustaa Europan 
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sivistyskansoja sinänsä , voitaisiin epäilemättä saada pal
joa helpomminkin vapaaehtoisia siihen. 

Olin ymmärtäväni, että hän jo oli alustavasti ollut 
kosketuksissa joidenkuiden ranskalaisten ja englantilaisten 
kanssa siitä, että tällainen armeija muodostettaisiin itse 
asiassa Ranskan ja Englannin ~yötävaikutuksella. 

Lopuksi kreivi Coudenhove-Kalergi sanoi olevansa suu
resti huolestunut sii tä, että venäläiset pääseTät ilmasta 
käsin tuottamaan niin suurta vahinkoa Suomelle. Hän oli 
senvuoksi tullut ajatelleeksi, että Suomen lähetystö 
Buen_os Airesissa asettuisi entisen itävaltalaisen aseteh
tailijan, herra Mandelin yhteyteen, jonka hän tuntee erin
omaisesti. Itävallan luhistuttua oli herra Mandelin ollut 
pakko paeta ja tällöin hän oli muuttanut Argentinaan ja 
perustanut siellä sotatarveteollisuuteen kuuluvia tehtaita. 
Herra Mandelin välityksellä Suomen pitäisi voidb päästa 
~in pitkälle, että Argentina luovuttaa omista varastois
t aan lentokoneita y.m.s. 

Tästä keskustelustani kreivi Coudenhove-Kalergin 
lähetia Ministeriölle tänään salasähkee~ n:o 47. 

Koska hetken kuluttua tulen lähtemään Berniin. 
ZUrichiin y.m., en ennätä saada tätä raport tia allekir
joitetuksi, vaan l ähettää sen lähetystöneuvos Nyyssönen. 

Toimekseen saaneena 
Lähetystösihteeri: ~~~~ . 

jhetys töneuvos. 
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Bundesrat8beschluss 

belreft"eud 

Massnahmen gegen staatsgefihrliche Umtriebe und zum Schutze 
der Demokratia. 

(Vom 5. Dezember 19S8.) 

D~ r s chw c ize t'i Ac h e Bund es ra t , 

gcAtlitZt auf ArI. 102, Ziff.9 und JO. d~r Bltndc;w~rfl\.sung, 

bes cbli e s t : 

Art. 1. 

Wcr es unternimmt, die "Hlru Aungsmäsllige Ordnung eI"r Eidgenossan. 
schart oder der Kanlonp recht swidri" ZI1 OOsciligen oder ZII efiihrdplI , 

wer insbesondere einer P ropaganda des AuslandeA Vorscbub laislet" die 
auf die Änderung d r poliliscben Einrichtllngen der Scbweiz abzielt, 

wird mit Gefängnis bis ZII einem Jahr oder mit BII!lse bis Zu Fr.2000 00-
straft. Boide Straf n könncn vcrbunden worden. 

Art. 45, 46 und 48 do: Buodesgesetzes il OOr das Bundesstrafrecht, d"r 

• 
Bundesbeschluss vom 21. Joni 1985 betreIJend den Scbutz der Sicherheit 
der Eidgenossenschaft und dllS Bundcsgesetz vOm 8. Oktober 1986 OOtreUelld 

• Angriffe aul die Unabbingigkeit der Eidgenossenscbaft bleibell vorOObalten. 

Art.2. 

Wcr öffentlicb eine unwabre oder entstelIte Boballptung tatsicblicbp.f 
Art wisselltlicb 8ufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, die innere odpr 
iiu.sere Sicherbeit der Eidgenossenscbaft zu gefiibrden, 

wcr öUentlich und systematiscb ' die demokratiscben Grundlagen d,' r 
EidgenOBBenscbalt oder der Kantone veriicbtlicb macht, insbesondere wer 
wissentlicb zu diesem Zweck unwahre Bohauptungen t,at<!icblicher Art 8ul
stellt oder verbreite t , 

wer öllentlicb znm Hasse gegen einzelne Gruppen der Bovölkerung wegon 
ihrer Rasse, Religion oder Staat&zugehörigkeit aufreizt, . 

, .. -171 
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wcr den von den Bundesbebördcn [Ur au 'Iändiscbe poliLische Vcrcinigungen 
nulgestellten Richtlinien zuwiderhandelt , 

wel' einem bundesriitlichen Prcsseverbot otler MaEsnahmen gtlgen die 
kOlllffiunistiRchen Umtriebe od r ",;gen staatEgefiihrlicbes Propagandamaterial 
(Bund . ratsbescblubSI: vom 26. März 1984, 6. und 17. Juli 1984, 2. Juli 1985, 
S. November 1986 uud 27. Moi 1988) zu"~derbande1t, , 

wer den vom Bundesrat oder den zuständigen kantonaleD BebördeD 
gestutzt aul diesen Be!~hlu < ~rlo_nen Verboten und Verfilgungen zuwider-
hnndelt. . 

wird , Wenn lIidl! , c1l\\',.",.", Srmfbestimmungcn zUlrerr n . mit Hu !' I.oi ~ 
zu S 1\Ionut,," "tie" n.i! Bu> bii zu Fl' . l!OOO IJo?str ft. Beid~ );11' f~n köton~1I 
I'erbunden wcrd '1. 

Ari. S. 

Die allgemeinen Besl.immu~ eli d,>s Bundesgeset zes ilber de Bundes
stra!rccht der Schweizerischen Eidg n05- ·llschalt sind ollwendbar. 

Die in diesem Beschlusse v rg ,ehpnen stralborell Hendlungen sind der 
Bundcsstrilrgcrichl~bnrk ·it unl (·r~tcllt . D!l~ uidgpuössiseh Justiz- und Poli1",i
deparl.cment konn die l rnh.r~lIrhung und Th'"rt (oil"n~ den k61ltnnalell ]3.,

biirdcn il bcrtragen. 
Art.4. 

]o'ilr die gerichtlicbe Vcrlolgung d r Zuwiderhandhlllgen gegen die Ari .. 1 
lInd 2 ist die Ermächtigung des BUlIdesrates oinzuholen, soweit es aieb niebt 
um eine tlbertretung knntollaler "erboto oder VerfUgtJngen handelt. Bis zum 
Entsoheid des BUlIdesrates trilft der Bundesonwalt in Verbindung mit den 
Beamten und Angest~lIten der geriobtlicben Polizei die nötigen sicbemden 
Masl'oahmen (Art. 105 BO tiber die Bundesstrafrechtsp!lege vom 15. Juoi 1984). 

Art.5. 

Der Buodesrat kllnn Vereinigllngen odnr Unternebmlln"en, d.ie dio iius!'Cro 
n<lor inuer ' SicJ,erh ' t <Ies Lancle~ gl!fUhrdmJ , au!löscn odcr ibro politischo 
'fätigkeit cinschränkcll oder vcrbiel.f!n lllld ibr Vllrmögen eillzicbcn. 

Der Bundell1'8t kann nötigcnla\ls einv.eJne Formen ninor gegen die poli
tisehon unel koItoreIlen Grnndlagen der Bcbweiz gcrichteten Propaganda 
besond8l'tl verbieten. 

Art.6. 

Der Bundesrat kann ohne Rticksicht BU! die Stnfbarkeit einer bestimmten 
Pel'llOn PreI8eorgane oder periodiscbe Scbriften, die Eur Begehung einer durch 
diesen BeschlU88 unter Btrafe gestellten Handlung gedient haben, bis anl 
die Dauer voo 6 Monaten und in! RUckfall. endgtlltig verbieten. 

10 leichlt·ren Fillen kann zuem. eine Venramong aosget!proeben werden. 

• • 

• • 
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ArI. j . 

Die ZUSliilldigen kanlooulcll B~bördcll baben KUlldg~buogell , insbesoudere 
Versammluogen uml l"mziige ZII verbieten , weon anzunehmen ist, doss dabei 
Widerhoodlllllgen gagan die.en BlIlldesl"ll tsi».chlu .. ~ i»gongen werden oder 
hiezu aufgefordert wird. 

Nöt.igeofalls erlässt der Bundesrat das VerOOt. 

Art. S. 

Dieser Bcscbluss t .. it t 3m 15. Dezmnber 1988 io Kraft und gil! bis zum 
Inkl'8fttrelen eine ' t·ntsprerhellden Erlosses der BundesversommJun8' 

Bern. den 5. Dezemi» .. 1988. 

,oe., 

1m Nomen des schwciz. Bundesrates, 

Der Bllnd es prii s idc nt,: 

Haamun. 

Der Bundcskllnzler : 

G. Do,et. 

------~.~~------
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BandesraUsbe8chlus8 
Qber 

die AuflOlung der Gesellschaft der Freunde einer autoritlren 
Demokratie und des Yolksbundes. 

(Vom s. November 1940.) 

Der schweizerische Bundesrat, 

in Aowendung von Art. 5, Abs. 1, des Bundesratebeschlusses vom 5. De
zember 19S5 betreflend Massoahmen gcgen staatsgefährliche Umtri be und 
ZUOl Schutze der Demokratie, 

beschliesst: 

Art. 1. 

Die .Schweizerische Gesellschnft der Freunde einer a\ltoritären Demokratie 
(SGAD). sowie der . Volksbuod (NationalSQzialistische schweizerische Arbeiter
partei) . werden aufgelöst. lhre Tätig.keit, oder die einer Ersatzorganisation, 
wird verbolen. 

Widerhnndlungen warden nach Art. 2, Abs. 6, des Bundesratsbeschlusses 
vom 5. Dezember 1988 betreffend Ma8Snahmen gegen staatsgefährliche Um
triebe uod zum Sehutza der Demokratie bestraft. 

Art.2. 

• Dieser Beschlu8S tritt am 15. November 1940 in Kraft. 

• Bern , den 8. November 1940. 

l1li 

1m Namen des achweiz. Buodesrates, 

Der Bundespräsid ent : 
Pllet-Go .... 

Der Buodeskaozler: 
9.Bo,et. 

---~-----

lNO - NS 
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Bondesrat8beschlu88 
Qber 

die Auflilsuftll der NationaJen Bewtgung dl!' Scllweiz. 
(V OIll 19. Novelll ber 1940.) 

D e r schw e iz e ri sc h e Bund as rat , 

in AnweJldung von Art. 5, Ab •. 1, d", Bllndcsratsbeschlu •• ps VOIll 5. Dt'
zembe.r 1988 betreffend MflSSnl\hm~n g"gelt slaatsgefiihrlichc Ullltriebt· IInd 
zum Schlltze der Demokratia, 

beschli esB t : 

Art. l. 

Die • Natiollale Bewegllng der Schwcizo (NBS) wird ilUfgelöst uml ihre 
Tiitigk it , insbesondere die B orausgabe iines Woehcnblatt .• ,s . J.·Actåon Nutio
nale> Bowie j edes andem Propagandamaterials verOOt"n. 

Das Verbot bezieht sioh allch Buf Orgouisationen, die nn Stelle der vcr
OOtanen Bowegnng treten. 

Art.2. 

Widerh8udluugen geg"n diesen Boschluss werden g.' möss den Bcstim
Illungen des Bllndesm tsbeschlu.ses VOIll 5. Dezember 1988 Ix>t reffend Mass
nahmen gegml staatsgcfiihrliche U mtriebe und zum Schutze der Dclllokr8tip 
bestraft. 

Art. 8. 

Dieser BescWuss tritt om 20. November 1940 in Kraft. 

B e rn, den 19. November 1940. 

lISI6 

INO -6tlI 

1m NaUlan d"s schweiz. BundP.STates, 
De r Bunde s präside n t: 

PUet.Golu. 
Der BundeskBIlJ'JpJ' : 

9. BoTet. 
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Sveitsi alää kahden totalitäärisen suurvallan välisessä 
puserrukaessa. mutta siitä huolimatta näissä maissa valtaan 
päässeet poliittiset ajatussuunnat eivät ole tavanneet valalii
ton alueella otollista aaaperää. Viime maailmansodan aikana 
saksankielisen Sveitsin sJRpatiat kohdistuivat suurelta osalta 
Saksaan. Mitta nykyään saksankielinen väestö reagoi mikäli mah
dollista vielä voimakkaammin ~in ranskankielinen totalitääris
ten naapurimaiden doktriineja vastaan. Joudun monesti suoras
taan ihmettelemään, miten kiivaan ilmaisun tämä käsitys saa 
täkäläisen yhteiskunnan johtaviin piireihin kuuluvien henkilöi
den puheissa. Täd johtuu siitä, että demokraattinen yhteis
kwLtakäaitys on pitkäaikaisen käytännÖA johdosta syftsti juur
tunut Sveitsin kansaan. Täällä ymmärretään myös, että mikäli 
-Gleichaohaltung" pääsisi Sveitsissä tapahtumaan, se merkitsisi 
Saan itsenäisYJden loppua ja maan hajautumista. 

Luonnollisesti on täälläkin ,ritetty luoda erinäisiä 
järjestöjä, jotka ajavat naaplrimaida, ja lähinnä pohjoisen, 
aatteita, mutta ne ovat kaikesta päättäen koonneet piiriinsä 
vain vähän kannat*aji .. 

Ke.kei tällaista järjestöä oli "ADktaritatiivisen dao
kratian ystävien sveitsiläinen seura- ja ll(anaaDliitto (Snit
sin kansalliasosia1iatinen työväenpuolue)". Näiden johtajat 
tBONRARD! ja BDBRI ohjasivat järjestöjään aaan rajojen ulko
Plolelta. Järjestöt toiatvat pääasiallisesti salaisilla ja il
aoittivat suoraan aikovansa Glwauksan tietA ottaa vallan kl-

.. AKELUOH.lE: 

Tavallinen ja lisäksi Valtiolli~ 

.. ~u! ...... .P.9..~tt~.i.;g.!.~ ...... _ ................................ .. 

Oll A .. 

...... I""",. .... I .. j.: 

T .... I ..... 
T ..... II_ ja 1I .... aI .... , .... .. ........ ml.u.terlllll • • 
EI ..... 0 ............... tledoltvkalln. 
EI ..... --.etukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tiedol. 

tuOlIn. 
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aiinaä. TodeDlläköiseBti ei järjestöihin kuulunut paljOll 
Tarsinaisia sveitsiläisiä. 

Liittoneuvosto oli jo joulukuun 5 päivänä. 1938 
tekemällään päätöksellä säätänyt "toim~piteitl valtiolle 
Taarallisten vehkeilyjen Tastustaaiseksi ja demokratian 
puolustukseksi". Nämä toimenpiteet kohdi stuivat mm. henki
löihin tai jårjestöihin, "jotka varsinkin edistävät Sveit
sin poliittisten laitosten" muuttamista tarkoittavaa ulko
maista propagandaa". 

Tähän päätökseen nojaten liittoneuvosto Tiime mar
raskuun 8 päivänä tekemällääa päätöksellä lakkautti LIQN
lIARDftn ja JIJRRln järjestöt ja kielsi niiden toiminnan. 

IlerkittäTämpi lmin nämä oli järjestö, joka käytti 
nimeä "Sveitsin kansallisliue (Bationale Bnegung der 
~chwaiz)". Se oli a~ pitäen julkisuudessa Täittänyt ole
vansa pUhtaasti sveitsiläinen kansallinen liike, jolla ei 
ollut yhteyksiä ulkomaihin. Järjestö oli ilmoittanut pyrki
V4Daä uudistamaan Sveitsin yhteiskuntarakennetta auktorita
tiiTisella pohjalla ja tehostamaan Sveitsin kansail1Tälistl 
asemaa. Järjestö toimi Tarsinaisesti saksankielisissä ~
toneissa. mtta jonkin verr an sillä oli jäseniä IlJÖs 
maan ranskankielisessä osassa. 

Viime syyskuussa valaliiton presidentti PIlIT-GOLAZ 
otti liiton palatsissa Tastaan kolme tämän järjestöa. joh
tajaa, SC1IAJ'!!allin, lIDKANNin ja m.JJCRjD. Vastaanoton 
jälkeen järjestö julkaisi tiedoituksen, jossa ilmoitettiin, 
ettl sen johtajilla oli ollut tilaisuus perusteellisesti 
se1vittu presidentille liiton toimintaa ja tarkoitusperiä 
ja ettl täal oli suhtautUDUt selostukseen myötäaie1isesti 
sekA lu.VSJlDllt harkita pareJlpien toimintamahdollisuuksien 
IlJÖntlaistl järjestölle. 

Tiedoitua herätti suurta lmOJlliota Sveitsissä, ja 
maan lehdistö kokonaisuudessaan ar~steli presidenttiä sen 
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~ohdosta, että hän oli antanut järjestölle tilaisuuden 
ma~ostaa itseään. 

Parlamentissa kutsuttiin koolle neuvottelukok~s, 
johon ottivat osaa molempien kamarien presidentit ja eri 
ryhmien puheenjohtajat. Kokouksessa PILI!-OOLAZ selosti 
tapahtumaa. Myöhemmin liittoneuvosto antoi ka tonineuvostol
Le virallisen selityksen. 

Sen mlkaan jär jestön johtajat olivat aooneet pääs-
tä presideatin puheille. Neuvoteltuaan sotilasdepartementin 
päällikön 1UNGiR~ ja oikeusdepartement~ päillikön BAU-
14ANNin kanssa presidentti oli siihen suostunut. Kun jär-• 
jestön johtajat olivat esittäneet selostuksensa, president
ti oli asettanut heille neljä kysymystä: 1) Puoltaako 
järjestö Sveitsin itsenäisyyttä' 2) Onkö se ottamatta 
vastaan ohjeita ulkomailta Y 3) Onko se ottamatta vastaan 
rahallista apl8. ulkomailta t 4) Onko se valll1is toimimaan 
yksinomaan laillisella pohjalla' Järjestön edustajat olivat 
vastanneet ayÖllteisesti kaikkiin kysymyksi~ ja vahvista
neet vastauksensa vielä kirjallisesti. Mitään lupauksia ei 
presidentti ollut heille antanut. ~-

Liittoneuvoston selitys aiheutti kantonineuvostossa 
kirpeän keskustelun, jODka kuluessa presidentin menettelyä 
moitittiin, vieläpä eräillä tahoilla vaadittiin hänen 
eroaan. JRemmistön äänillä hyväksyttiin kuitenkin yksinker
tainen päiväjärjestykseen siirtyminen. 

'fbäA välikohtauksen jälkeen järjestön toimintaa 
alettiin enti.tt enemmän tarkkailla. 

llarraakuus88 järjestö julkaisi valaliiton presiden-
tille osoitetQn avoimen kirjeen. Siinä väitettiin, ettl 
järjestö PQolestaan oli noudattanut syyskuun audiena8is8& 
antamiuaa eitOUlll1ksia, mtta et~ presidentti ei ollut 
täJttlDyt silloisia lupwksiau. IirjelUsail vaadittiin. 



-4-

,ttä liittoneuvoston oli ennen marraskuun loppua myönnettä
vä järjestölle oikeus julkaista lehtiä ja muuten vapaasti 
toimia. 

Tällöin laskettiin julkisuuteen "Sveitsin kansallis
liikkeen" salainen järjestyasääntö. joka oli tullut viran
omaisten - käsiin. Kävi ilmi, että se oli täysin eräitten 
ulkomaisten järjestöjen sääntöjen mukainen. Järjestön teh. 
tävänä oli toimeenpanna "kansallinen ja sosiaalinen vallan
kumous Sveitsin valali i toli alueella" • Se toimi salaisina 
soluina, tukikohtina ja taistelujär3estöinä. joita Amtnal
ter~itystl käyttävät johtajat ohjasivat. Korkeimpana 
johtona (J'Uhrung) olivat herrat lImiANN. Irn.T.RB ja ZANDIR. 
Lähinnä korke imman johdon alapuolella toimi ''J\1.brerkreis'' • 
jonka jäsenten nimitykset olivat oikeuden ja' nuorison -
johtaja, järjestön esikuntapäällikkö. kirjallisuuden johtaja, 
jäsenpalvelun ja naisten johtaja sekä propagandan ja po
liittisen lehdistön johtaja. 

Järjestö sai vastau.ksen ennen marraskuun loppua. 
Liittoneuvosto totesi. että järjestö vastoin julkilausumiaan 
oli vallankumouksellinen. Marraskuun 19 päivänä annettu 
liittoneuvoston päätös määräsi, että alussa mainitun joulu
kuussa 1938 tehd;yn pä;' töksen nojalla "Sveitsin kansallis
liike" lakkautetaan ja sen toiminta kielletään. 

. Nähtäväksi jää, tuleeko ja millä tavalla järjestö 
to; mim88D m88Delaisena. 

Tässä raportissa mainittujen säädösten tekstit ohes
tetaan raportin saattokirjelmääA. 

I~· 
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"Henki1öyaihdoksia Sveitsin hallituksessa" . 

Tämän ohella lähetystö kunnioittaen lähettää Mi
nisteriölle 6 kpl. tänään päivättyä otsakkeessa mainit
tua raporttiansa. 

Va.asiainhoitaja: 

..I:A. 
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Viime marraskuun 8 päivänä liittoneuvoston jäsenet oi
keus- ja poliisidepartementin päällikkö Johannes ~MANN ja so
tilasdepartementin päällikkö Rudolf UJNGER ilmoittivat neuvoston 
istunnossa päättäneensä tämän vuoden lopusta erota hallitukses
ta. Dra BAUkANN, joka on 66-vuotias ja li i ttoneuvoston nestor, 
ilmoitti eroavansa jättääkseen paikkansa nuoremmalle miehelle. 
Hra lilNGIR, joka 011. maanviljelijä ja ensimmäinen liittoneuvos
toon valittu talonpoika, viittasi siihen, että hän jo halli
tukseen tullessaan oli ilmoittanut ~ääVänsä siihen vain kymme
neksi w.odeksi, ja sanoi tämän ajan nyt päätyttyä haluavansa 
palata auran kurkeen. 

Ipäilemätöntä onkin, että nämä eroamiset eivät varsinai
sesti johtuneet poliittisista syistä. Viittaan kuitenkin siihen, 
että, lalten raportissani n:o 33 olen kertonut, BAlJlIlANN ja 
»INGER yhdessä valaliiton presidentin PILIr-GOLöZn kanssa oli
vat tulleet aiheuttaneeksi eräänlaista mainostusta sittemmin 
lakkautetulle ·Sveitsin kansallisliike" nimiselle järjestölle. 
Olen maininnut, että Sveitsin· yleinen mielipide reagoi vo~ 
kaasU tätä mainostusta vastaan, koska oli syytä pelätä, että 
järjestö otti ohjeita rajan takaa. los, kuten eräät ~t 
tietävät. vielä PILIr-GOLAZ piakkoin eroaiai hallituksesta, oli
si ainakin hinan lIhtÖÖJ18ä ftrIIaan Jht&nä vaikuttavana sYJill 
hänen mainitulle järjestölle IIltamanea rohkaisu. 

S"itain valtiosäännÖA wlkeaD liittoneuvoston jäs8D~ va
litaee liittokokous eli aolemaat kamarit. kantoniDeuvosto ja 

oIAKELUOHoIE : 

................................................... h.n11 inan.. ............. . 

01: ." 

...... luohjMlal .. ja: 

Tnall ...... 
Tnall'- ja IIdUI .. . ...... ...... m~II • • 
EI ... ~ IIedoHukalln. 
EI ulltomueclustukean. -'ta ulkoalalftmlnlatwi6n tiedot • ........ 
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kansallisneuvosto, yhdessä. Vaalipäiväksi määrättiin ~ 
kertaa joulukuun 6:s. 

Sveitsin kansa on luonteeltaan individualistinen, ja 
kun maassa on 19 koko- ja 6 puolikantonia, joista kuiin 
pitää itseään valtiona, ei ole niinkään helppoa sopia 
siitä, kuka kull oinkin QR valittava 7-h~kiseen liitton~

vostoon. Asiaan vaikuttavat sri kieliryhmien, uskontokuntien, 
kantonien ja puolueiden intressit. 

Iräitä perinteitä otetaan kuitenkin jatkuvasti huo
mioon. nai sellainen on, että tärkeillä maanviljelyskanto
neilla Bernillä ja Vau.d'lla on aina edustajansa liittoneu
vostossa. MlNGiR on kotoisiA Bernin kantonista, ja siksi 
oli hänen seuraajakseen valittava berniläinen. 

Jo jonkin aikaa on lisäksi ollut tunnustettuna se 
periaate, että hallituksessa pitää olla kaksi ranskankieli
sen Sveitsin edustajaa. Vaudln edustajan lisäksi olisi siis 
valittava liitt oneuvos )ommastablwmasta muusta yksinomaan 
ranskankielisesta kant onis ta. Genlve'istä tai Neuohätelista. 
Puolueintl'igien johdosta jäi kuitenkin vuonna 1935 toinen 
ranskankielinen valitsematta. Genbe ja Neuohåt&l ovat siita 
asti odottaneet tilaisuutta saadakseen edustajansa hallituk
seen, ja muut kantonit ovat yleensä olleet suopeita tälle 
näkökannalie. 

SveitsiA sosiaalidemokraatit eivät vielä koskaan ole 
olleet edustettuina liittoneuvostossa. Puolue, jolla tätä 
nJkyä liittokokouksen 231 edustajapaikasta on halluss88D 48, 
on jo kauan vaatinut itselleen edustusta hallituksessa. Tar
sinkin nyt sodan aikana tuki tätä pyr kimystä kansallis ten . 
voimien kokoamisen euotavuua. 

Vaalien läheat18ssl Barnia kantonin suurin puo~e. 
talonpoikaia- ja JQrTaripuolue. johon woaTa liittoneuvOB 
14IIGIll lmuluu, asetti hänen Ulallea ehdokkaakli kantClllin 
poliiiikaasa vaikuttanea uianajajan El181'd VOA SmGERiA. 
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Sosialistien taholta asetettiin ehdokkaaksi ammattiliitOR 
presidentti R. BRAmCIn, joUa porvariston tålolla on enem
män vastustaj ia lruin monella muulla sosialidemokraatilla. 

Vmd'n ja Neuchåtelin kantOlleissa ryhtyi suurin 
porvarillinen pIlolue, radikaalit, valmistelemaan toisen rans
kankielisen liittoneuvoksed ehdokkuutta. Lausanne'issa pide
tyssä neuvottelukokouksessa asetettiin ehdokkaaksi neuchltel
ilainen kantonineuvoston jäsen L BJDJIN. mtta kw1 miden 
kantonien radikaalit pitiTät häntä 6l-vuotiaana liian van
hana, peruutti hän itse vähän myöheIllllin ehdokkuutensa • 

'" Ranskankielisten kantonien radikaalit asettivat tällöin eh
dokkaakseen kansallisneuvoston jäsenen C. CRITTINin ja sai
vat hänelle koko maan radikaalisen, k8tolis-konservatiivi-

"-
sen ja talonpoikais}Rlolueiden kannatuksen. 

Puolueitten asett8lllilla ehdokkailla ei suinkaan ol
lut yleistä kannat\l8ta maassa. konilla tahoilla esitettiin 
vaatimuksia, että liittoneu.vokset olisi tällä kertaa valit
tava puoluekantaa huomioon ottamatta. Ranskankielisestä Sveit
sistl. olisi radikaalien ulkopuolelta löytynyt yli maan kal
taTia nimiä. Berniläisistä olisi Sveitsin nykyisellä Parii
sin-ministerillä t. Smcnlla ollut yleistä kannat\l8ta llaas" 
sa. ~onilla tahoilla olisi pidetty toivottavana saada liit
toneuvosto~ Basalista kotoisin oleva, mutta Gen've'iaaä 
prOfessorina toimiva C. lIJRCImABD'l'. joka sodan puhjetesl& 
oli Kansainliiton ylikomisaaarina Danzigissa. HänelLl olisi 
ollut laajaa kannatusta sekA saksan- että raa.kankielisen 
Tiestön keskuud.sta. PUolue.' pitivät kuitenkin kiinni .h
dokkaist8.lll. 

KUn liittokoko\l8 tämän kuun 10 päivänä kokoontui 
vaalitoimituksean, tuli von smGIR heti ensimmäiseslll. M
aestyksessl valitu.Ui. Toisesta paikaata ääaeatettl.ess& esi
tettiin useita ehdokkaita. G. llJ'tl'UlL1Bin joht8lla riippua
- rJbl ehdotti auTTDlin v8.stapainokai toisk radikaalia, 
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Sankt Gallenin kantonista olevaa insinööriä Karl IOB~ .. 
Heti ensimlJäisessä äänestyksessä aiiden kolmen ryhmän eduna
jien enemmistö, joiden viralliseaa ehdokkaaDa CRrrTIN oli, 
läaesti IIIlita ebiokkaita. Oli suoritettava viisi läaestyaU, 
jolloin valituksi tuli lll.l.ttäTästi IOHEL!. 

Liittokokous valitsee liittoneuvokset, mutta liitto
neuvosto päättää itse departemeattien jaosta jäsentensä kes
ken. IlINGIRin erottua QD. sotilasdepartementin päälliköksi 
saatava upseerinarvoinen mies. Kun VOll STEIGIR ei ole up
seeri, va ikutti IOB&~in valituksi tulemiseen se, ettl. häa 
QD. miliisin everstiluutnantti. Todennäköistä 0Il. että IOBEEr 
määrätään sotilas- ja ~ oikeuadepartementin päällikök
si, mikäli ei muita salkkujen vaihtoja panna toimeen. 

IOB:&LT ja von STElcmR ovat molemmat keskimitan p0-

liitikkoja eivätkä ole oman kantoninsa ulkopuolella erikoi
semmin tunnettuja. 

Vaalin tulos on lehdistöa ja suuren yleillÖa keskuu
dessa yleensä herättänyt pettymfStä. Valitetaaa, että uusik
si liittoneuvoksiksi ei saatu tunnettuja ensi luokan kykyjä.. 
Samoin paheksutaan sitä, että kansalliata kokoomusta ei 
sodan aikana saatu vahvistetuksi siten, että hallitukseea 
olisi liitet ty yksi sosiaalid..akraattien ja toinen ranskan
kielisten edustaja. koititaan liittokokouksen jäseniä siiti, 
ette. he ovat jatkaneet entisiä Plol.uein\rigejl vistettli
al väestöa laajoiata piireistä, jotka nykyhetkanJ. olisivat 
vaatineet toisealaista menettelJl. 

)qCilnettävä onkin, ettl. vaali ei tuottanu.t mainetta 
S19itsin parlamentaariselle elämälle. Se oli . aoudattaDRt 
sellaisia metodeja, jotka aiin .oaessa maassa ovat berät
täue\ vutaliikkeitl.. Se ei ollllt vaarallis8ll8 aj8lkohtaaa 
0""" PlOluiave.si' .Fj~ttäG .. ettaa parhaat mahdol
li .. , miehet hallitukau. syoiail1e paikoille. ~tta .onet 
.veitaillisel ~ttav~l Drat .inulle .~t JhdeDaUkaisea 
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~aa1i.n +.ulos olisi voinut olla huonompikin." 
Vaalipäivänä jouduin aterioimaan Saksan lähetystön 

erään neuvoksen luona. Läsnäolevat Saksan ja Italian lähe
tystöjen edustajat totesivat yksituumaisesti tyytyYäisyytensä 
vaalin tulokseen. TyytY'fäisyydan aiheena oli se. että Sveit
sin ranskankieliset eivät olleet saaneet toista edustajaa 
liittoneubostoon. Toisen edustajan valitseminen aikoinaan 
oli ollut kumarrus Ranskalle. Nyt ei tällainen kumartele
minen enää ollut tarpeellinen. Vaali oli viite siitä, että 
Sveitsi alkoi tajuta asemansa Euroopan uudeatijärjestelyssä. 

fuulen, että. tämä. käsitys oli hieman liika opti" 
mis t inen. 

Liittokokous valitsi tämän kuun 10 p"ivänä vielä 
valaliiton ansi'YUOtiseksi presidentiksi finanssi- ja tulli
departementin päiUlikön mTlBin ja varapresident iksi sisä
asiaindepartementin päällikön ETTEBin. Tämä. vuotuinen vaali 
ei Sveitsissä harätä huomiota. Presidflltin a sema ei tuo 
mukanaan juuri muita kuin vähäisiä. seremoniateht äviL Liit
toneuvostossa hän on vain primus inter pares. 


