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keihin. 

Jo toista sataa vuotta on Sveitsissä osaksi eri 
ta nien valtiosäännöissä, osaksi valaliiton valtiosäännössä ollut 

säädöksiä, jotka rajoittavat Sveitsin kansal aisten oikeutta ot
taa ulkol!i iden hallituksilta vastaan mm. kunniamerk!:.ejä. Tämä 
epäävä suhtautuminen niihin on johtunut siitä, että aikaisem
min monen monet sveitsiläiset, jotka eivät omassa maassaan 
l övtäneet itselleen sopivaa toimialaa, antautuivat ulkomaisten 
hal litusten palvelukseen joko palkkasotureina (kuten varsinkin 
Ranskassa ja Vatikaanissa) tai muissa virallisissa t ehtävissä. 
Kotimaahan palattuaan nämä sveitsiläiset eräissä t apauksissa 
j atkuvasti naut t ivat vierailta hallituksilta tulevia palkkioita 
tai eläkkeitä tai käyttivät ulkomailta saamiaan kunniamerkkejä. 
Kun suurvalta in ympäröimä Sveitsi aina on ollut pakotettu erit-

• t äin t arkasti huoleht imaan r iippuma ttomuutensa ~ ilyttämisestä, 
reagoi yleinen mielipide sitä vastaan, että monet sen kansaa 
laiset näin ollen olivat kotimaahan palattuaankin suoranaisesti 
taas välillisesti rdippuvaisuussuhteessa: ulkovaltioihin. 

Asiaa koskeva valaliiton valtiosäännön 12 artikla kuu
luu nYkyisessä muodossaan seuraavasti: 

"Die Liitglieder der Bundesbehörden t die eidgenös
siachan Zivil- oder Militärbeamten unQ die eidgenös
sisohen Repräsentanten oder ~ssarien sowie aie ~it
glieder kantonaler Regierungen Und gesetzgebender Behör
den dUrfen von auswärtigen Regierungen weder Pensionen 
oder Gehal1;e. noch Titel, Geschanke oder Ordan anneh
men. Handeln aie dem Verbot zuwider.1 so hat dies das 
Auaacheidan aua ihrer 3tellung zur Eolge. "er solche Pensionan. Titel oder Orden besitzt,ist 

"AKELUOH"E: ...... Iuoh..-.. I.ja: 
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als mitglied einer Bundesbehörde, als eidgenössischer 
Zivil- oder ""litärbeamter, als eidgenössischer Repo
räsentant oder Kmamissar, oder ala itglied einar 
kantonalen Regierung oder gesetzgebenden Behärde nur 
wählbar, wenn ar vor NIltsantritt auf den Genuss der 
Pension oder das Tragen des Titels ausdrlicklich ver
zichtet oder den Orden zurlickgegeben hat. 

"1m schweizerischen Heere durfen weder Orden 86-
tragen, noch von auswäl'tigen Regiarungen verliehene 
Titel geltend gemacht werden. 

lIJ)as Annehmen solcher Åll~ zeichnun.gen ist allen 
Offizieren, Unter offizieren und Sold ten untersegt." 

Sveit sissä palvellessani on useasti ollut esillä joko 
SUOlllen valkoisen ruusun m:vtintäminen Sveitsin km sal a isille 

,- yleisistä aIlsioista tai valkoisen r uusun, vapaudenrist in tai 
vuosien 1939-1940 sodan muistomita lin aIltaminen sellaisille 
sveitsiläisille, jotka viime sot~e ikana aIlsioituivat Suo
men hyväksi. 

Olen jo aika iselillllin ott8Ilut asian puheeksi. poliit ti
sessa departelllentissa ja siitä tiedoittanllt Ulkoasiainminis
teriölle. Jo kauan olen m lunnut siitä keskustella pätevim
män täkäläisen asiantuntijan ~ Suomen Ul koasieLnministeriön 
kansliap 'ållikköä vastauvan - poliittisen departementin ulko
asiainosaston päällikön, ministel'i Pierre BQl\JNlw. kanssa. Kun 
hra BOi~ j uuri on sairaudesta toipuneena palannut viras
toonsa" otin tänään asian perusteellisesti puheeksi hänen 
kanssaan. 

Hra BOlIJN;,. huOlllaLtti, että. Sveitsin nykyinen kanta 
on tulos ~itkällisestä historiallisesta prosessista. Aika 
ajoin yleinen mielipide vaihtelee ollen toisinaan ankarbmpi, 
toisinaan suvaitsevampi ulkomaisten kunniamerkkien vastaanotta
misen suhteen. Nvkväan tulkitaan säännöksiä taas ankaraan 
suuntaan. 

Hra BONN~ huomautti, että va ltiosäännön 12 artikla 
oli sikäli erikoinen, että. se toisaalta ei oikeuttanut mi
tään Sveitsin viranomaista mvöntämään poikkeusta sen säännök-
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aisti, toisaalta ei määrännyt, minkä viranomaisen oli ran" 
gaistava sen r iKkomisesta. 

Hän oli sitä mi eltä, että, vaikka luonnollisesti oli 
monia sveitsiläi siä, jotka omasta paoles·l;aan mielellään ot
t a isivat vas t aan kunniaIher kkejä, ulkomaisten hallitusten ei 
ylilllalkaan pitäisi m:-vÖntää niitä Sveitsin kansalaisille. Hän 
,sanoi hyvin yIll1ilär t i:ivänsä , että Suomi halusi osoittaa kii
tollisuuttaan niille sveitsiläisille, jotka oliva t tehneet 
erikoisia palveluksia maallemme viime sotamme aikana. Hänen 
mielestään voisi Suomen l ähetystö l ähettää t~lla isille he
kilöiiLle kir jelman;-- j ossa ilmoite "& t aisiin, et ·~ .;)uoll1en Hal
illu'S' ""Olisi halukas lllYÖntämään heille kllnnl WDerldn. IliUtta 
lä1h se Sve i ts in valtioså.änn.ön 12 al'till€ll. V\1Oksi ai ollut 
mahdollista, l ähe t ystö kiit täisi heitä heidän palveluksista~ 

liiainitsin tämän johdost a pääkonsuli C. SClLID'i EKimin 
minulle esi tti:ineen, että sot aume j onoo s t a fIlS io i tune ille 
sveitsiläisille j aettaisiin adressien t a i diploomien tapa 
ti hyvälle paperille koristeellisesti painettu ja sinet illä 
varustettu asiakirja , jossa esitet täisiin Suomen ki i tos ja 
jonka joko Tasavallan President ti, sot8.lll8.rsalkka lNNER1fElM. 
t a i Herra Ulkoasiajnministeri omakätisesti al lekirjoittaisi. 

Hra BONNå vastasi, että jos sellainen menet tely oli
si mahdollinen, tekisi se luonnollisesti vielä paxelflJllB.Il 
vai.ku.tuksan. 

Kysyin häneltä. eikö Suomen Sveitsissä olevien kun
niakonsulien suhteen voitaisi tehdä sellaist~ poikkeusta, 
ette. heille m.vönnettäisiin kunniamerkki. 

Ministeri BONNiI. sanoi, että minkäänlaista virallista 
poikkeus~ heidänkään suhteensa ei voitu myöntää. Jos he 
saisivat kwmiamerkin. eivät he voisi ottaa vastaan mitään 
valaliiton tai kantcmi.n tointa. Lisäksi oli huomattava, ettl 
Sveitsin asekwltoiset Iliehet olivat a8evelTolliaia 60 TUOd8ll 
ikään asti. Hän huomautti lisäPi, että Baselin-konsuli.mlLe 
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llOl'lIiåNN-HESS oli upseeri. Jos hänet dekoroita isiiD., 
masti heti joutuis i ikåvyyks iin sotilasdepartellB ntiD. kanssa. 
3envuoksi hra BONN " ceuvoi, että Suo~ ei myö ntiiisi ku:J.r..ia
merkke jä edes kunni onsuleillemme. 

Kysyi Il, r innasUko Sveitsi vuosien 1939-1940 sodan 
muistomita linkiD. kunIliamer kkeihin. 

Hra BClOO. vastasi, että, mitä muistolllitaleihin " tuiee. 
hän muisti kaksi enIllikkot pausta. ~ ai lInen sodan loputtua 
Ranskassa oli j aettu erästä kiitollisuusmuistOlllitalia. Sveitsin 
liittoneuvosto oli käsitellyt asi6.a ja tullut s i i.iJ.ell tulok
seen, että se oli käsitet tävä ku.nn.i8.lllerkiksi. iIDglantilaisen 
H.k. KUIlingas Y1' jö V:n hopeariemujuhlan I!li tal in suhteen liit
toneuvosto sitävastoin o~i aset~~ut sille kannalle, että 
Sveitsin kansala iset sai vai; ottaa sen vast tl6.n. Hra BONN..l 
~vänsi, että ratkaisu na issä kahdessa t ~pauksessa ei ollut 
ollut yhdenmukainen.. Hän s6Iloi, että hänen oli nw.votelta
va liitto!J.euvoston kanssa siitä. miten .;)uorren vuosien 1939-
1940 sodan muistamitaliin oli suhtauduttava. Hän lupasi 
ilmoit taa r a t kai susta a i kanaan. 

Hra BCk1NA huomautti, että kielto ottaa vastaan kun
ni8.lllerkkejä ei koskenut Sveitsin naisia. ~äi; ulkonl lat 
olivatkin dekorölneet 8.IlSioituneiden Sveitsin miesten sijasta 
heid3.n puolisoitaan. Näin oli mm. maailrllansodEll. päättyessä 
Sveitsin armeijan ylilääkårin rOllvalla ollut huomiota herät
tävä kokoelma ulkQW8isia ~låDiamarkkejä. Tällaisen kierto
tien käyUaminen ei kuitenkaan ollut suositeltava. 

1: 

Pyydän. kunnioittaen tähåll liittää pååkonlll1i SCHAU
WECKEBin laatiman luonnoksen sanaIlillodokai, jota voitaisiin 

~ 
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käyt tää kunni akir joissa, mi käli sellai sen jakamista viime 
sodan johdost a ans ioituneille sveitsiläisille pidettäisiin 
s\J.otavan : 

"D.dNIDlSURlIDNDE. 
"Finnland pflegt sanat bawährte Treue und 

besonaere Vardienste mit OrdensUberr&ichungen aus
zuzeichnen. 

II h inkla~ mit der Bundesvdrfassung der 
~ohweizerischen Eldgenossensohaft wdhlen wir dies
mal die schlichte l aber nicht v.enigar ver bindliche 
Form diesel' Urku.nC1e, um unserer Dankbarke it und 
Anerkennung gegenUber 

(!lam.e) ••...••••.••... 
nachhaltigen und ehrenvollen Ausdruck zu geben. 

~\lir werden nia vergessen, dass 3 ie mit 
treuer Hingabe ~ Finnl end e~traten und sich 
I::l ls ein zuverlässiger Ulld stärkender Freund er
wiesen haben!. als schwer e PrUfungen liber unser 
Land und VO.!.K kamen. 

lIh1öge diese UI' kunde ein s ichtb bI'es Zeichen 
unseres unvergänglichen Gedenkens sein." 
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He~i. ja maaliskullssa 1940 tunnetut sveitsiläiset fil
mlmiehet C. ZBINDJN ja 1.0. STAlJFnR olivat Sllomessa filmaamas-
8a sotatapahtumia. He olivat kiitollisia siitä alllilldesta, jota 
viranomaiset ja leisö heille Sllomessa osoittivat. lilmaamisen 
kustansi Sveitsin Sllomen-aVlln keskusjärjestö SCHWEIZIR HILlSiERK 
FUER llNNLANDe TekstiA ja IllUlln äänityksen valmistaminen on kes
tänyt odottamat t oman kailan, niin että filmi vasta nyt on saa
tll valmiiksi. 

lilmin ensiooesitys tapahtui eilen illalla Bernissä Met-
ropol-teatterissa. KUtsut esit,kseen oli lähetetty mm. Sveitsin 
hallitllksen (liittonellvoston), Bernin kantonin hallitllksen ja 
Bernin kallpungin hallitllksen jäsenille, lisäksi armeijan komen
tavalle kenraalille GOlSANille ja mulllle korkeammalle llpseeris
tolle, diplomaattikunnalle, sanomalehdistön edllstajille ym. Useim
mat kutSlltut olivat ottaneet kutSlln vastaan. 

Jo EUlltamia päiviä ennen esitystä oli keskikallpungille 
erääseen liikeikkunaan järjestetty filmin mainostllstaj mm.. oli 
Sllomen sodasta saatIlja muistoesineitä näytteillä. KUn sodan 
jäljEtä Sveitsin kansan kiinnostus Sllomeen yhä on intensiivi
nen, herätti jo mainostl18 niin suurta hllomiota, että näyteik
la1Dan edessä kaiket päivät oli tungosta. lilmi oli jo ennen 
esitystään yleisenä puheenaiheena Sarniaa!. 

Odottamatta alkoi eilen saapua kaikilta virallisimmilta 
kutslltllilt& il.lloituksia, että .. eivät voineetkaan tlllla. Kii
ti aaapui mm. valaliiton presidentiltä ja liittoneuvoston jäse-

oIAKELUOHolE: ...... Iuohj_at .. j.: 

T ..... I .... . 
.......... _~ .......................... -.......................................•.................... .... T ..... I .... j. IIdkaJ ......... ........... .... InI ... ri6I1 •• 

EI ulko ............... tledollukalln. 
EI ulkom ....... ukaon. mutta ulkoaalalnmlntetwllln tledo;-

tavallinen. 
• •••••• • •• • • .•••••••• •• •• u •• •••••••• ••• ••••·•••·• ·• • • • • •••••••••• • • ••• •• • • ••• •• • • • • ••• • •••••••••••.• • .••• ... ... . 
...... ... ..... ~ ............................................................................................. . 
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Iltaan mennessä sain tietää, mistä. nämä kieltäyty
miset johtuivat. Saksan lähetystöstä oli toissailtana soi
tettu Poliittiseen departementtiin ja viitattu Bernin kun
nallislehdessä ANZEIGER FOER DIE STADT BERN julkaistuihin 
filmiä koskeviin ilmoituksiin (ka. tämän raportin liitteitä). 
Departementille oli huomautettu, että tammikuun ~ päivänä 
julkaistussa ilmoituksessa (liite 2) esiintyvä venäläinen 
nähtävästi tarkoitti STALINia. 

Neuvostoliitollahan ei ole Sveitsissä diplomaatti
edustusta, joten Saksan lähetystö esiintyi liiton etujen 
valvojana. 

Sveitsissä ei yleensä tähän asti ole pelätty räi
keästikin arvostella Neuvostoliittoa. Nyt on kuitenkin sveit
siläinen kSLlppaval tuuskunta juuri safPunut Moskovaan neuvot
telemaan, ja sen vuoksi Poliittinen departementti säikähti. 

Departementti kääntyi kunnallislehden toimituksen puo
leen pyytäen, että loukkaava ~va jätettäisiin pois tammi
kuun 31 päivän lehdestä. Osa sen pain~ksesta oli kui
tenkin jo ehditty painattaa ja jakaa, joten ilmoitus sii
nä esiintyi lii tteen 3 mukaisena. Loppupainoksesta karsit
tiin STAlJN pois, joten ilmoitus tuli liitteen 4 mukai
seksi. 

Joka t apauksessa liittoneuTosto päätti, että 
vastuuna1ais~ssa viroissa olevien hallitus miesten ja kor
keimman sotilaspäällystön oli jäätävä ensiesityksestl pois. 

hinittakoon, että loukkaavat ilmoitukset oli tomit .. 
*anut lehteen, film.iteatteri ja ettl filmin kustantaneella 
järjestöllä ei ollut mitään osuutta asiaan. 

filmillä oli jo ensiesityksessään suurenmoinen menes" 
tys. Sen se ansai tseekin, sillä se on hyvin valokuvattu 
ja antaa hyvän käsityksen sotatapahtumista. Haluan myös li
sätä, että itse filmi ja sen "teksti ovat täysin asialli
sia eivätkä sisällä mitään .rikoiata Tenäjän solvaamista. 
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'i~teatteri oli ahiiakoon asti täynnä (mm. oli 
lukuisia virkapukaisia upseereita läsnä). Suuri määrä ylei
söä oli käännytettävä lippuluukulta takaisin. 

Jilmin tulot SCHWEIZER HItFSWERK roa JINNI.AND ai
koo käyttää. jatkuvaan Suomen avustamiseen. Sitä tarjotaan 
parh.p.llaan eri maihin. SUOMm HUOLLOLLE aiotaan lahjoittaa 
filminegatiivi Suomessa esitettäväksi. 
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Weh" Siehl 
Finnlands 
Freiheitskampf 
Ein authenlisches Film-Dokumenl 

ilber d." Krieg in Finnland 

0 .. held,nhefte Volk der Finnen het 1m Friedin wI, 1m Krieg 
BewunderullflawGrdlg.. gel,r.t.t. In ,1_ lJMuncl,n Volk, 
rubt eln F ,.Ihelll- und W,hrwllle, der ellOll dln hundertfach 

01llrl1geHft Fllad nlcM flrdrtet. 

- . UrauftQ,,",ng c;I.m~ 1m-

L II T E 



Anzeif,er aer ~ t",a t Bern. 

Jo/l- <:l. 

Fastlllha Uraulliihruna 
heute Donner.tae, 20.1& Uhr 

1m Auftrage des Schweiz. Hilfswerkes 
fiir Finnland haben die zwel Schweizer 

E. O. STAUFFER und C. ZBINDEN 

an Ort und Stelle, oft unter Lebensgefahr, 
ein authentisches Film-Dokument iiber den 

Krieg in Finnland geschaffen. 

Finnland ist das Beispiel 
fur u ns Schweizer! 

Ein IIlainas VOIII 
wabrl slCb 

Finnlands Freiheitskarnpf 
Das heldenhafte Volk hat sich nicht geflirchtet 

und geduckt - e. het .eUmpftl 
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Ei" kleines Volk 
wehrtsichl 
FINNLANDS FREIHEITSKAMPF 

1m Auftrage des Schweiz. Hilfswerkes 
ta r Fi n n I a n d haben die zwei Schweizer 

E. O. 5tauHer und Charles Zbinden 
an Ort und Stelle, oft unter Lebensgefahr, 
!Iin authentisches Fllm.-Dokument aber den 

Krieg in Finnland geschaffen . 

• Erzählt Euren MUttern: wenn unsere 
Söhne kämpfen, so kämpfen sie auch 
fOr Euch, wenn unsere Söhne fallen, so 
fallen 51e auch fOr Euch, und wenn wlr 
um unsere S6hne trauern, dann trauert 
mlt uns.· 

50 ap,lcht eln elnlach.s MOlte,l. ln aus 
Karellen. von Haus und Hoi v.rt, l.ben. 

1M BEIPROGRAMM: 

Der neue, interessante Film 
des Armeefilmdienstes: 

lIIit Kabel 
Pickel und 

Gewe'hr 
Unsare Telefonfruppen in den Eisregionen , 

MUllk von W A L TE R LA N G 

Vorstellungen um 2'1. 4'1.7 und alI. Uhr 



, 

Anzeiger fUr uie Ct~at Bern . 

31/1- ... 1. 

• 

Ein kleine 
weh 
FINNLANDS F 



kleines Volk 
wehrfsich! 
FINNLANDS FREIHEITSKAMPF 

1m Auftrage des Sc hwe i z. Hilfswerkes 
for Finnland haben die zwei Schweizer 

E. O. StauHer und Charles Zbinden 
an Ort und Stelle, oft unter Lebensgefahr, 
ein authentisches Film-Dokument iibet den 

Ktieg in Finnland geschaffen . 

.. Erzlhlt furen MOttem: wenn unsere 
Söhne klmpfen, so klmpfen sle auch 
fOr Euch, wenn unsere Söhne fallen, so 
fallen sle auch fOr Euch, und wenn wlr 
um unser. S&hne trauern, dann trauert 
mlt uns." 

50 sprlcht eln elnlachel Mutterleln aus 
Karellen, von Hau. und HoI vertrleben. 

1M BEIPROGRAMM: 

Der neue, interessante Film 
des Armeefilmdienstes: 

Mil Kilbel 
Pickel und 

Gewehr 
Unsere Telefonfruppen in den Eisregionen 

Musik von W A L TE R LA N G 

VOtstellungen um 2'1. 41'47 und 81/ 4 Uhr 
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R~nort ti n:o 3. 
ASiA, ................................ ... ........... ..... ..... ......................................................... . 

Ohel 1i. ~na l ähdystö kun.n i oitt'.l.en ' 'i}-lettää. J inis teri.öl-
1e 'llsslisb un 26 päivän 3. 1941 päi"vätyn r!:.!,orttin n n:o 3, 
jonk ots ~~~een on 

Sveitsin suhde akseliin. 

' inisteri: 
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RAPORTTI a:o ...... ~ .. ~.......... 11/ 3JI d.A, -j , y ( 
_ ....... a~ . .;'.P..L ..... .. a _.~.Q .. p: ai .... m~ ... U.;! ..... kuuta IG .. 4.1.! 7''1 -1; 
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._ ........... ~.:'!.§..H.~.lg ... _ .. _~l"3_~ ... _~ ... ~._i.~l':.~ .......... . 
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V~staukseJ: .,i m.ini~+~rL_GÖ~~:'ISin ~b.di'3kutL'l-.-=---",=---:: 
.-l!.t_~ __ c~ untoJn-L- ioss~hah:rr!Q..tg]:~iilL"y!.een'3 9._~~n'; en 
i '3n ja eritt äin .Jve itsin , seIJI a ~ul"' v ss&. ~oop&.ss • valelii-
t on pr es i dC'nt ti mTl..:R uitj pu'1een . jo')-
sa t ~.rl!lOkk2ast i t e'1ost i g"gi tsin neutre. i!?.'.lUden r:ysyvai s:: .... ttä 
luv&ten vain t lou _.e lli~ta yhte i styÖtä. Tfunä puhe on he:-"ttä
nyt 'lurte huomiota Sveit s issä ja Berni n diplopae.t~i i i rei ssä. 
Ent ente on tyytyväi nen. akseli närkästynyt. Tcllä ~etkellä ei 
ole kui teoJre.a."1. syytä o:lo~taa mitään muut ,osta Sve its in ulkopo-

liittisessa asemassa. 
Suursot · on jo muuttanut yleisen puolueettom~ uden luon-

netta, mutta Sveitsin pysyvä neutralisuus on t ähän asti tun
nuste: tu vanhojen periaatteiden mukaise ~ ti. Euroopan poliittinen 

ta mullistus ja sen taloudellinen uudestijärjestely, johon Saksa 
on sodan loppua odot tamatta ryhtynyt, saat taa kuitenkin ajan 
mittaan ulottua Sveitsiinkin. 

Viittauksen siihen suuntaan esitti valtakunnanministeri 
GÖBBElS eräil le ulko~aisille sanoual ehtimiehil le maaliskuun 8 
päiv!i.nä antamassaan lausunnossa. Tämä lausunto koski piadä 
maita yleensä (ansaiten jo sen vuoksi tuna muistin merkit::}·
si) ja Sveitsiä erittäin. Autenttista tekstiä ei ole o~emasga. 
mutta perin sveitsiläisen kirjeenv~ihtaj3n selostukset ovat yh
täpitävät pääkohtiin nähden: 

"Akselivaltioiden voiton jälkeen Saksa odottaa ».1-
roopan pienten maiden yhteistyötä neljällä alalla: mone
täärisellä. taloudellisella, sotilaallisella ja, .ulkopo-

i . ttisell.a ,. .' ,. . 

.................... _ .............................................................................. . 

..................... _ ............................................................................... . 

............ jeoMI .. : 

T ............ 
T_ ja ...... ...... .. .. .... ...... .... InIetwI6I .. . 
.. ..... ,. • .... _ tIedoItuteIIn. 
..... ...-........-. -'ta .. "'-'-'""' .......... 0" tI~· ........ 

.............. _ ........................................................................................... -
•• Ia .. 



linen rakenne s itäv toin j äa koskema t tO!la.1{s i, mikäli 
se ei eh käi se mainittua yhteistyötä. Tissä mielessä jää 
kanso~en omalaatui3'':'us voimaan. 

I Sodan aikana Saksan suhteen muihin maihin ovat 
mädl'änneet stl'atE egiset näkökohdat, eikÄ pelkkä halu 
niellä oi6niä ma ita. Saksa olisi voi nut kukistaa Ruot
sin ja -Sveit in , mut tei a j attel ekaan hyökätä es im. 
S~~itsin k' ~ ouun . Se ei olisi t el' eellistckaan, sillä 
kivihi.. ilihanldntojen k .skefj,täminen rlittäi i. ut ta s i
täkään ai :'~ 1.:Ba t ee, mi.'.:E. parhaiten osoittaa, 9ttei 
Saksan ta1'ko i tus ole 'Tali ta it a r.e. ite.. Ei I'li sään 
t alla 'll<sessa 01'" t rkoi tue tyrk'.'ttää S) d2Il j älkeen 
jaIl.sallie-sosialistista maailien.btsomus t a mul11e.1I 

• Swne.lla ~ i n t ämä h .Li. sunto on j :; än:,rf:: Suo essa l:uo'; ot-
ta , se sai heti aikcan voi~kkal~ v t a'!~i !~tukgen Zvei~sin 

• 

y e isess ä . i e i.J;> iteessä- Pol' ittisen dere.r~qmentin, pääsihteeri , 
!1tinist'Jl'i BO!~, jonk.::i kenssa keskus telUn aeiasta , mainits i 
depart?!"entin kehoi t t e.neen "l.t1is töä keskeyt t iiJll" än sen jt:..lkist3!l 
1-äsi tte lJD., mi kä t ::l.:,ahtuikin. Hän !!l~önsi ].; ite'lkin S'Te itsin 
hullituksen pitävän lauswltoa siksi t":rkaänä , että se etsi 
til?,' 51'utta v'3Etaukseen. Vc.lle.amielis- de!Jokra.::itt i s illa .', oluepäi
vi Hä Bernis sä v ~~1.iiton r:-edc. nt ti .T.i!R :pL i kin maalisk . 
23 päive.nä pöyt äpuhe en, jonk~ .l?" tiko'1~2:'; O'T <"t s<?uraavat '; 

lI~e vie le. tiedä mikä on oce.n b .' os t mut ta 
sen m.e ~vei t q i1äi set h e j; . e, että voL-:me Ja tehdom
me k~stää j ~ tul~ <? kee te~ään !oppuun ~s ti 'T' p_ona 
ID!!.ar.e.. Sod:l!l j älk~en pol iti.ikkamne o'.\äIräär''inf on edel
l een oleva ylläpitää Sveitein €. .1.~ otönta 11 :olueetto-
,.1 t t a , joka on yhä ... lll'ootl ... n ~'leisen edun rruk inen. 
Sotilail1u' es tik~an emme vol liltt ' ä J!1.i!J.ink9.~ l':,'bmi
t~kseen. Tois~ aattaa ehk~ t a_ t 1a taloudelli sella 
al.alh. Sve 1t~ili-i.i C"inä voill'me ka'1natt ... :l ~:m.iM.ista 
~~työtä. On i~~e i?tä, ettei sel l ainen yht e:styö 
ole mahdollista li111'lt :. kuin l'iiupume.":; tonien me iden vä-
li H." .. ~ 

Tämä puhe on h~l'ättänyt suurta huorr.iota 3e~nin p~liit-
'" t i 5issa j a diplomaat tipiireissä . 

Sveitsiläiset näyttävät olevE'.n yhtenä miehenä president 
tinsä puheen tak~'1a . He tehostavat s itä, et tä Sveit i n palat
tua Lontoon ~~1ityksessä he1~ik. 13 päivänä 1920 määritel lystä 
ehdollisesta eli II diffarentialiseste" puolueet tomuudestt. ehdct.f.o'.
... eli "integraäliseen", sekä Saksan että Italian hallituk
set ilmoittivat kesäk. 21 päivänä 1938 päiväty~ssä DOoteissaen 



• 

• 

tulevansa kunnio ~ tte.maan sitä lI]broopan r auhan tärkeänä teki" 
j änä" j- uudLtivat v ut ukser sa suursodan syt liyessä elokuun 
lopulla 1939. He vetoe.va-c edel l een siihen, että Sveitsi on 
pannut voimaan kaikki kans&inväli sen oikeuden va~ imat puo
lueet tomnusm3.äräykset jE. noudattanut niitä ääriIiiIllä.isen huolel" 
lisesti. Ja t ämän he - katsovat riittävän kaikkeen. 

Niin ei kui tenkaen ole asianlaita. Akseli ei katso 
Sve itsin s t ilyt täneen ideologista puolueettomuutta, ja siihen 
on va ikut tanut kolme seikkaa. 1:n.siksikin kensallis-sosialia
tisten järj ~stöjen ja lehtien lakkautus (vrt. Bernin lähe
t ys tön ra:port t ie. n:o 33, 1940). Toisey.si S'Ia itsiläisten kasva
van englentilaismielisen asennoi tumsen ilmennys sanomalehdis
tössä, jonka sävy ärsyttää sekä Saksaa että Italiaa. Ja 
kolmanneksi se, että Sveitsi suurin kus t a....'11luksin ylläpitää 
"neutral isuusvarhotalt t joka ei voi seistä ketään muuta kuin 
akselia vastassa, koska Sveitsi on joka t e.holta akselin ym

päröimä. 
Sekä S'l.ksan ministeri KÖcmm että Italian minister i 

~O, joiden kanssa keskustelin president in puheen ~ohdosta, 

to ivat v&rsin voimal~isesti i lmi tyytymättö~J)~ensä ~veits iin. 

He huomauttivat akselil voh-an koska tehansa pakottaa " veit
s in t ... _ tbonsa, Saksa kivihiilelt k..lJ;UollaJ- It li~ Genoven 
sah '1-n sulul1a;-'1:IOihin Jhtyi, j oskin ai.. van. ulJ:okohtaizessa 
sävyssä, Unkuin !'tini teri 13!fi'lSTEIN de rnTERSHi~!},-.B , lis äten, 
että sveitsiläise t tekevät pah3.n virh~ en 'l~k tellessaan i -!; 
s'311een miliisiarmE:ij crlsa turvanneen maan, vaikka s en kyky 
puolustaa maate on hyvinkin epäilyttävä. Yaikkeivät ~ma ini tut 
l äbe ttiläät sit ä suoraan s:liloneetkaan. , ymmärs in ~p. i :: än odot
taneen Sv~ its i1tä suurenpaa 'D:ö t äl' i e 's~yt tä akselia bht en, 
vasta_alve luks3ksi s i itä, että SV8i~ s i saa el ää rau~assa j 
vaurs.udessa. 

Tähän s UO!''3E.all politiikkam aks '3 lill:;. on t;_et~nkin 

lut pätevät syynsä, eikä niitä t exv·tse ets i ä kcukaa. S~e " t

sin valtaaDinen olisi etrut '3egisesti tarpeeton. Sveit~in liit
tyminen kol.Jilili~ . ~c.n olisi taloudellises ti hai. t:.ksi. koska 



Se.ksaUa on ThdJSv'" laissa u.omatt v i sa tavia , j ot e. 0 
eii1"retty Sveitsin t iliin , j, j åät~~ziYät, jo:: maa rrenet 
t Li si puolu~€~tonuut _nsa. J a r uh_sse työ ~s t91e~ ~v , itsi , 

jolla on korkealle keh itt:~yt ko~eteo~li 1 ' ja jony~ ~ut -

h , ev t t:2' l("'?t r:-,ut ati e li.:: j:lt akselin '::V::!E'ta tois_en, 
on ar.8el.:.1 ls suo!' 9.l1aise J. i ki r: , /öiyllirlen . 

Euol' atta siis e i ts in j aksel ' " 
s'.l1;.t'3 i:i n vlrcenen iE'3dä , d t .. 9. hetkcl ä 

i _lor :.t ti. bn 
0 1<- syytä 0 ot -

t Ja rei t ? t!l muutost:: v i 'c s ' .!l neu:ralis"f a ::.se:r.c.ssa . 
;. t t, mi tå. kallIO" i n ~ ok!l bstää , 9 i~ä vc.i~e naJ.:s i 

_,:0 ' :c9 i 13 epäil-3I"'li. . t". t t l ee ~-:!.lä it tä "t oiel1. .. täyd"llis-l;ä 
~J.ol "~ett01llJU~h . :' 7"i . ~ ~lä ' ,",e:; 1..::..b-:,. .. ..,.s.t mi eL:'l'iän i ku' en 
neutralisu; +'3nSQ if ~~ , PIC~jT i~ ~O~~:~T~in seno~~ yuod lte 
18115 ; tt:v~ i ts in p olueet t or::uus on 3u!-oopen 
3ur00 en e'i' lt 0'17: + kuit ~ _ i!l . j oru in -' _ en 
b r: P ~'iC"n tOi ~ ':L ':' ::l ~nT'kon~ essin. 

Hinis teri: 

"' tuj~ muk.:.is·L.' 
u:t~get iJ._ 
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Oheisena l ähetystö kunnioittaen lähettää ] inisteriöl
le raporttinsa n:o 4, jonka otsa~eena on 

.3ac sa NeuvostoliittoA vastaen? 

l.ini '3 t er i: 

VIII:. 4. 



.... _ ...... ........................... B~U ............. SSA OLBVA LÄHBTYSTÖ. Salaiaea . 

Asia: .:)a~~ ......... ~!~toli.itt oa._._ ..... __ 

... _ ............... .Y.a.s.t.~M_L ___ ._ .. __ ._._ ...... _ ....... _ ... _. 

3.aksan ja välistä yhteenott oa pidetään 
Bernissä vain aj ankvsYrvksenä. mutta sen puhkeamist a yle~nsä 

epätodennäköisenä niin kauan 'uin inglanti on pystyssä. Viime 
• aikoina on uusia huhuj a ollut liikkeellä Saksan odotet tavasta 

toimi nnasta Neuvostoliittoa vast aan. mutta ne saattavat johtua 
vain uusien joukkojen siirrosta Saksan itärajalla . jonka Var
mistus on t arpeen eteläänpäin suuntautuvan painostuksen kasvaes
sa. 

.'" 
Niillä käynneillä, joita ole n Vll~e aikoina suorittanut 

Bernin lähett iläiden luona, keskust elu on s ;' ännöllisesti s ivun
nut Sdrsan ja euvostoli i ton suhteita . Vaikka kier tokäynt ini 
on vielä k~sken ja vai kka kysymys on vain anveluis ta, pytdän 
ku itenkin, uus ien huhujen joh osta, esittää lyhyen yhteevedon 
l.-uulemastani. "" 

Use immat ~Qpaamistani diplomaateis ta ov t vakuuttuneita, 
siitä, että 3aksan ja Neuvostoliiton välinen yhteenotto on 
neIllmin tai ychel!lllri.n välttämätön, eräät sii täkin, ettei se 
kovinkaan myöh' än odotettavissa. Tämän olettamuksen tunuetut 
rustelut ovat osittain poliittisia ja osittain taloudel lisia. 

Paavin nuntius, Mgr. Bernardini (jOka muuten on lähellä 
fascismia) edustaa peittålemättömimmin sitä käsit1Stä, ettei 
Eurooppa voi välttyä vaarallisilta !IIllllis"tuksilta, ellei Neuvos
talii ttaa nujerr~ta. Ja sen voi vain Saksa 1:ehdä. koopassa 
on tällä he tkellä ånakin yhdeksän kansaa, j~idan pelastus 

. ~ 

'\ ..................... ............. "" ........................................ ; .......................... . 
.. . ~ .. 
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Liettuan, Unkar in, Romanian, ulgerian ja Jugoslavian kansat 
~ 

(merkittävää on, ett ä Puola puuttuu lue t telosta). Nuntius on 
varma siitä, että Saksa on tästä t ietoinen. Yhtä selvillä 
siitä on Neuvostol iit to. Hyödyttyään Mos kovan paktista nl~ 

\, 

pal jon kuin se on leensä ahdollista, Neuvos tolii tto pyrkii 
nykyisin lro ikin voimin vain sä ilyttämään val twksensa ja 
Itrohkaisemaan" kaikkialla aksan vastustej ia. !uutta vain sii
nä määr in kUin se käy p'ä insä vianättä avoimeen ristiriitaan. 
Ja se käykin päinsä, arvelevat varovaiset diplomaatit, niin 
kauan ku in lingl ant i on pystyss ä . Saksan he arvel evat 
kin haluavan välttää t a istelua kahdella suurella r int amal.la: 
sen armei j a riittäisi kyllä sellaiseenkin t a isteluun, mutta 

eivät sen i av i nat. 
Ilmeistä kuitenkin on, että samoin kuin viime maail

mansodassa, t aloudelliset tekij ät nytkin tulevat vaikuttamaan 
sodan kulkuun sitä vahve in, mitä kauemmin k6ll ppailua jat
kuu.. Ranskan s uurlähettiläs kreivi de la Baume (ulkominista
riönsä kaupallis en osaston entinen johtaja) tehostaa näitä 
t aloudellisia näkökohtia. Sti.urlähettilään tietojen IlDlke8D Länsi
IDroopan teollisuus toimii nykyään - vastoin 3aksan suunni
telmia .. huomattavas~i alle puolella teholla. TilaI1.ne ei 
suinkaan paranisi si itä, että Saksan onni s tuisi II tukan duttaa" 
~lanti, mitä 9.lur lähett iläs puolestaan ei epäile. Ellei siis 
kompranissirauhaa jollain taikakeinolla piekkoin syn.ny, Saksan 
t äytyy ryhtyä hankkimaan raaka-aineita sieltä missä niitä on, 
nim. euvostoliitosta (tot esimme yhd~ssä, ettei niitä ole pal
joakaan saatavissa Afrikasta). Kun ei ole luultavaa, että 
Hitler saa Neuvostoliiton luovuttamaan tarvittavan suuria mää
riä hyvällä, jää jäljelle vain toinen va,iht oehto - hyökkäys. 
Tosin ei hyökkäys sinänsä vielä ratkaisisi pulmaa, sillä 

I valloitetut alu~et olisi -myös uudelleen o:rgm iso itava, ja se 
veis i aikaa. Niinkin kaukana tois istaan olevat diplomaatit 
kuin Ruptsin lähettiläs i estrup ja Bu.lgarian lähettiläs Kios- · 
sei'7anov (joka muuten oli pää- ja ul omini sterinä jonkin ai
kaa helmikuuhun 1940) panevat pääpainon juuri tälle seikalla, 
ja epäilevät Saksan. halua åloittaa sota Neuvostoliittoa $~-

) .f • <. 
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t a.e.n mln kauan in sota JJll:ucJ.la jatkuU.. Viime k;essä 
taloudellisten tekijä in paino riippuu kuitenkin 3. ksan rae.ka
a inevarastojen su.hteesta tuotant oon, mikä on sotasala isuus. 

Tämä epänrmuuden iJJnapiiri on tietenkin otollinen 
hu.b.uille, j a sel aisia on Saksan j a _-euvostolIiton välien 
kiristymises tä jo us ei~ ollut liikkeellä. 'van vereksiä 
huhuj a , kuten minulle niJ enomaan va_ ut'3t t iin., sain kuulla 
eilen ja t änäan.. Ne ovat perä is in Berliinistä, j a sala" 
sähkeellä n:o 36 helUE in siis vili vahvistaa niiden kantau" 
tuneen Bern i inkin. Siinä mainits in vain t ähltä käs in olen
naisen l~teen, nim. Berliinin sveitsiläiset piirit, j oiden 
puhetorvena t äällä on johta j a Sulzer, Sveitsin entinen 
- ashingtonin l ähett iläs j a nykyinen 00 tata lousviras t on teolli
suusosaston pä "llikkö. . tta samoj a huhuja on myös Ruots in 
minis teri kUllllut berlinilä i seltä virkaveJ,jel';ään, samoin ~

lannin ministeri :nu.ista lähteistä jne. !:I 

Omasta puolestani en olisi taipuvainen ottama an nä itä 
huhuja täydestä, varsinkaan tällä het kellä, jona Jaksan ja 
Jugosle.vian kriisi j atkuu. Uskoisin Bulgarian minister iä sii
nä, että Saksan välitt ölll!inä s uunnitelmana on ollut hyökätä 
Traakiaan eikä Bessarabiaan. Jugoslav ian kiireellinen vetämi
nen kolmiliit toon oli Ebkä t arpeen Saksan oikean sivustan 
vat.aist an: i s eks i. On vaikea nähdä, kuinka Jugoslavian yllättä
vä vastustus olisi voinut antaa aiheen suunnitelmalle ryhtyE 
toimintaan idässä. Sen sijaan on kylläkin ahdollista, että 
sitä koskevat huhut juontavat juurensa. uusien joukkojen kul
jetuksista Romaniaan, sieltä Bulgarias.n ja ehkä Jugoslavian 
rajallekin siirrettyjen sotavoimien sijaan. 

S ksan itärajaa vartioivien joukkojen nykyinen vah
vuus arvioidaan t äällä noin 135 divisidnEksi. 

hLinist eri: 
b 
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iurooptill kaaKkoi& 'icUtuan rCiIlh a h" iri tai a luksi euvosto
li i ton j a ..mglanIi in tunkel!~nen B!ilkanin äär i 'le, mikä p:koit· 
ti , 'lakstill miehittämCiLn iliaan toi::;ensa j a lkeen. aavuttaakseen 
koko Balk'lnin herruuden. ebkäistiläkseen uuden rintan:.an synnyn, , 
Saksa k~tsoi t arvitsev nsa myös Jugoslavi a kolffiiliitoss8.an. 
Jugoslavian valtiokeikaus reaalisk. 27 pnä oli Saksalle Yllätys, 
ser ieL. j a kroatien yhteisrintaL.a oli ~hkä sille pettvmya,~ -O 

arvovalt ansa illiipitämiseksi sen oli ryhd.yttävä sotatoimiin. 
Engl ntila is'ten joilloien maihinnousU Salonikiasa näyttää olleen 
tärkeä tekij ä tamän tilanteen svnnvssä. Englanti sB!Pee hen

gähdysaik!ia. 

,";)e t apaussarj job johti Itkaakkoisrintema.n~ s yntyyn 
palmusunnunta ina , niiyttää Bernin IIpuolueettomasta horisontistf." 
kötsot tuna j a a ivan v~rekseltään tarkastettuna seura valt a • 

,";)e.ksa teki ' sodan alusta sti tiettäväksi, että se tah .. 
toi välttää sodan l ~ajentumisen Balke~ille, jonka luonnonrikkaat 
e lueet se halusi organisoida sotataloutensa hU9ltopiiriksi. En
silJlr.läisen sot avuoden kuluessa Saksan ja Balkanin välinen kauppa 
kohosi huomattavasti arvoltaan, mutta hupeni mäcirältään~ Saksal-

• la oli sitäkin suurempi svy r yhtyä nopeasti kohent8.li12.an. Bel
kanin ttlotantokoneistoa ja se vaati rauhaa. Sanomattakin on 
selvää, että Balkanin pienten maiden oma .poliittinen päämåärä 
oli sama kuin 3aksan~ rauhan.. ylläpitäminen, ja ai tä varten 
Ile olivatkin a.luksi valmiit painamaan vanluit riitansa vihreän 
varan alle 
oIAKELUOHolE: ....... uohjernelleje: 

T ..... I..... • 
T .......... ja 1 ...... ................. .mlnlelwlell • • 
EI 1116: ............... tIedoltuUlln. 
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............................................................... :._ ..................................... ~ 
.. 1 •• 1. 



• 

- 2 -

Tämän harllionian r~oi kaks i 
liiton tunke tuwinen Bessarabi an j 

an . 

t apiusta , nim. euvosto
Ita l i an hyökkäys Ki'eik-

Kun reuvooto1ii tto kesäk. ~ pnä 1940 lohk isi itsel-
l een sutU'en pal 0 nanias t a , ei mikään enää voinut pi dät-
t ää nkar in j a Bulgt..· i re~is ionismia is oissa . Romaniaa 
uhkas i epäj tir jestys , jopa bol shev i anikin .. sen Romani an t ä
käl"" inen s ano l e t ineuvos itse vÖntä" - j s iksi aksan 
t ävtyi miehitt"ä maa . Tämä tiet enkin her ' tt i levot t omuut t a 
'I"Jrkissa , joka l i:iheni Englanti. 

Tääll tikin vahvistet aan kolmili i ton tahol t se tiet o, 
et t ä Itali n hyök " ys Krei k " an lokak. 28 pnä t · pahtui vas 
toin Saks an t t oa . Tosiasia joka t LlE UKsewsa on, että s e 
hyödvtt i eniten ingle.nti a , joka sa i kaivatWl tilw.. s uuden 
ot t aa Kreetan Ylll . Kreikan s8s.ri a 1 i s t onsa t ukikohdiksi, 
j a luj i t t aa liittoaan Tu:,:hn kanssa . 

Angl nnm yhteistyö Turkin k8.llSs a on ..J.ust ::..lk en 
liahdö.nn.yi; uuden rint eruan luomiseen 13' kfuli lla . Sama lopulli
nen p"; ' ·'Cirä on i lmeises t i ollut YÖS Ängl nnin t oilili.nnal
l a Libyassa. N€iin ollen 3aks n..n puolest an t .. vtyi varmi st a 
as emaansa B lkanilla j a ke inona s iiheu oli ruar in, Roma
nian, Slovilian ja kohte kuuk utt ruyöh9llilliin Bulgar i an al is
t inen kolmil.iiton ~puj äs eniks i. TåJnä. merkitsi ennen lr..aik

kea sitä , että näi den ma iden EJ.ueet joutuiv t Saksan so t a
voliien käyte t t "viks i es i inniarssia j huoltoa varten. Saksan 
arvovd t a oli viini.e svksynä j a t änä t lvena niin korkeal
l a . et tä se s aavutti tämän t uloksen "pe lkällä puhelinsoitol
l all • niinkuin ameri' alaiset senamale timiehetJ sanovat • 

liilHta j uuri t ämä arvoval t a uhkasi vähitellen kdrsiä 
.Ji.'1fgla.nD.in voitonsan..omien s aPlessa Viilimeral tä j a .ll'rikasta . 
kiitä enemmän. t ämän s odan t apw.bia aj a t t elee. sitä voimak
kaammin i lmenee· mielestäni "prestigenll t avat on m.erkitys. 
Totalit··i:ir isille suurvalloille s.e näyttää olevan niin tär
keä. etteivät ainoast aan taloudelliset, vaan strateegisetkin 

~ näkökohdat saavat sen tieltä väistyä. 3an vaikutuksesta 
Ba1kflD in pienten vaI tioiden as8nteeseen saa jtäai 'cyksm kes-

• kustellesse.an niiden ti:i.kalä.i'sten lähett ilätien kausa. Näin 
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ovat Jugoslavi nkin t BLLkset sE'lite t tävissi" . 'rämän maan mer
kitys ~aksalle on allut ene än t aloudellinen kuin , strateegi
nen. Jugosl vian t dkiil Ciinen l åiJ.ett i läs väi ttää, että hänen 

ansa elintarv ikkeiden vienti on elä t :in.yt koko Saksan valta" 
lomtaa kuukauden vuodessa . Jugosl5.via on ;,ös ollut &ä{jäiDPlä 
ku.par in~) lyijyn, Ja.'ooin ja b ufitin hmliijoita. iksei .;:,ak

sa sus j ättänyt Jugosl vi a työskentelemään rauhassa j a puo
lueet to u dessa? 'rotta on, ettei "puolueetJ.;o UUSII siniinsä so
vellu siihen iuroopan uusjär jestelvyu, johon 3aksa on kestel
l ä sot a r yht ynyt. Tämå. ei kuitenk an ole yksin riittävä syy, 
h.ll.ten ve itsin es iller -i osoit t aa. Lisäksi tuleekin, että. 

• Jugosla.vian takan on u iniska inen llllia , joka uhmaa akselia 
j a on siia kukist t t va. Jo hel>ilik. 14 pnä alkoiv t neuvotte
l ut 3 ksan j e J ugosl vian vtili11ä, j a nå tti jo sil tä, että 
5 aks l:1 olisi tyytynyt jonkinl iseen ystävyyssopimukseen. kutt.a 
h.1l.n It lian kevtitoffensivi ..ubani ssa t yrehtyi nnal ish.-uun puo
livälissä, Saksan t tyi va tia Jugoslavi akin yhtym.cilin ko1m.i-
li ' ttoan, j s a ikin prinssi a1.1in hhllitukst:lll tmvut etuksi 
siihen. Sen dip1oLl!:lt ia käytti yväksean Jugoslavian varal lista 
sema , jolla naaplri': ·lt ' in revisiovad imuks e t ov t olleet 

alituisena. u4kaAa.: ak. s lu ~i t ata Jugosl vian r a jd. a k--
SWl huhtik. 6 p:n nootista ilmenee ;ayäs, että. Jugoslavi tie 
luvattiin p~i.äsy .usean merell l. Jugpsl vian ulkopolitiikan keko. 

tt sikymmenvuotiset t voitteet oliv t k~en ul0t tuvilla. 
Ja kuitenkm armeija ja ortodoksinen kirkko saa.ttoivat 

Slöstä käden k<:i.ånteeasä htJ.lituksen vallasta v in kaksi päi
vää r ienin sopimuksen a2. 1ekirjoittwsen jälkeen) maa.lisk. 27 
pna. TäI:Iän t apauksen penevat Jugoslavian viholliset ul" omaiden, 

sen ystävät taas kansan urheuden tiliin. 
Hvvin todennäköistä on, että ulkomaat vaikuttiv t sii-

hen., ei ainoastaan Englanlii. jota Saksa syyttö. vaan lIlIÖS 

Neuvostoliitto. lfu.ten Bulgarian yleensä hyvin informoitu mi
nisteri heti otaksti ja mihin Jugos1a1l ian-Neuvost oliiton yatä
vyyssop~ ~tik. 5 p:ltä on ~yöhanmin viitannut. 
. . Ei liene myöskä.i:Ui maJIdotonta.. että. jugoelaavailla it-

1)SäkSan. kUp&rimeJmjn tuotanto C!nmtussa kupar t"ssa) v.l939 oli n. 
00.000, Jugoslavian n. 41.700 ja Sucmen n. 15.500 ?) ~annia. 

,~ 

/ 
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selläänkin oli Jll' iirätty kantbnsa asiassa. Kolmiliitt oon kuulu
V&t at ovat itse as i assa vain t ämän yhtymän apuj äseniä, 
joiden t äytyy luopua ei a inoast ac puolueettoJlluui eståan, vaan 
s amall a ~yös os~sta suvereenisuuttaaL. J osl avieL peru.somin i
suuksiin väi te t ään kuu.luv n kaIlsallis en ylpeyden, suuren roh
lreudan j a s oll is'-LU! en pe inte ille. Kolmiliiton jäsenyydeil 

sett 'en v timus"en voida~ a j atella koskeneen sellaisi~ 
tunteisi i n Jugoslb.avit tahtoiva t, jos puolueettomuudestaan huo
li ' t t jout i siv t sotaan, voida ,its8 må~rätä, kenen puolelle 
1llenisi..vö.t, t~isin s.anoen, voida pysyä us kollisina kansallisen 
yhteruiisvytensä pcrustu.ji2.1e. -a in kau iisti pyrkii Sve itsin 

l ehdistä esit täDään asian . 
Totuus l ienee keskivf.J.illä. Jugoslae.vit te:,,::,-;a.t r ohkean 

p" tökf;en.. 1lJlJ.t t h s i ihen heillä. oli kouraantuntuvakin aihe, ui.: • 
Arlgl nniu jQU - ojan ma i.hin.nousu aalonikissa. Tämä sot hVOima ei 
l ' enG suur i, Ranskan s llurl ähettiläs arvioi sen dl. a:ish.-uun 10-
puU kor e int aan 4 division~si. lauti; sitä seuras i :&.gl annin 
uwielleen kohentunut arvovalta. Il;n.an t ät ä ai hinnousu ei Ju
gosl vie, Yhdysvalta in t ililäisen sotilasasiam i ehen muknan, olis i 
ot t anut s itä riskiä, että joutu sot' an 5 ksaa vastaan. Sen
sij an on tunte:aatonta , itä Turkin kan.ta on vei uttanut Ju
goslavian usenteeseen. i.ytt ää siltä, kuin olisi Seksan onnis
tunut Hneatralisoidall J.;Ui.; ainhkin on se jo j il.ttänyt kol

me intervention t ilaisuutt käyttämättä. 
Joka t apellksessa kenr ali Simovitshin hallitus s amalla 

kert ~ asettui kolmiliiton vao.timuksia vastaan ja pvsyi kolmi
liitossa.. S;yntyi siis paradoksaalinen tilmne, mutta tässä yl
l ätvksien sodassa on sellaisia ollut niin usein" että monet 
uskoivat san voivan j a tkua. Oli luonnollista, että Jugoslavian 
täki:i.läinen l ähe tt.iläE. oli llmelkein optimist~\1. Usei.Ln;l.aif, ja 
etenkin Unkarin ja Bulgc31" ian l ähattilc.:.ät, olivat kuitenkin pes

simistejt... Heidän mielestään. aksan arvovalta oli kerta kaik
kiaan saanut niin kovan' kolWiduksen. ättei se voinut sitä 

vaieten kestää. 
Yksi' mahdollisuus saavuttaa hvvitys ilman sotaa. oli 

kuitenkin Saksalla j~jellA. ni.m. serbian j kroat ien pesäero • 

. . . . 



- 5 -

äiden el1ök. 26 poo 1939 tekanä sovinto liiilitäsi r auhan j a 
puolueet to!ll lUä. en vlliipitähliseen. U'o atit oliv&tkin nähtävästi 
aluksi jossa in mtårin tipu isi tinkimhän maan puoludetto-

u esta r auhan hvväksi . ~t ti:l. pi ciet vaän maata jännit kses
sa u'Se it päiviä, kroatien johta ja a tshek astui huhtik. 
3 pna uuteen hallitukseen l ausuen sa~o alehdistölle; IIJugo
sl vi kans a kokon isutrlessaan 011 vksimiel isesU ~vnyt 

alisk. 27 p:n vw. tiotean... J ugosl vi n kansa tiet ää . ettei 
ole sen svy , jos se joutuu sotaan" . timä 1 seet lIlB.ksoi
ve.t tos in serb ille suuria , ' kaksi vuos ikvJ;.me tä kiistethjä 
myönnvtyksiä kroateille, mutt en yhteni:i.isvys oli r b.tk i-
sev 11 hetkellä pelastettu. ' iin olikin p heitetty j 
3 akst.n. oli annettav:b. puheenvuoro sotavoir, illeen. 

Jos e elläolev väliaik inen analyysi pitää ollenk an 
'p ikkansa , voi lill siitä tehdä kolme pdätelI4ää. 

1) uakBa ehkä teki psykoloo isen virheen kiil:e ti
:nällä Jugosl ::.vien v t~/lllistä kolmiliittoon. ...a lisk. L7 p:n 
v ltiokeikaus oli ylliitya ti akselle , si tä e i Wall tiikäl"i
noo l ähet t ilds s 1un ut, t vatesswi hänet seura van paua
nä. Hra v. ib entropin ciiploootia oli kohdannut ens llam"i

sen vaslioinkäyillisensä 
2) uI{ akkoisrintaman" s vnty ei vast· a i3 ksan tCiVoit-

teit B ll, .. an illa.. 5e.ksall on sikäläisestä sodc.sta enemmän 
manetettiivää kuL1 voiiiett v a . sillä san paavihollinen on 
lännessä. 3efl a ut v ativat i3al nin sodan mahdollis:i.mmrm 
pikuist lppettamist. . 

3) JohdODJilllka isesti uusi r intame. vastaa :&..glannin 
sodan alusta alkå.en hautomaa suunnitelmaa. e toivoo nyt 
saavansa jonkin verr an hengähdysaikaa. 

inist&ri: 
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YientilUQttoneuvottelut. 

Ilinisteri: 

RI:A. 
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Jo viime vuoden l opulla alkoi tulla ilmei seksi, ettei 
Suomen ja Sveitsin välinen kauppa voinut kehittyä molempia puo. 
lia tyydyt tävällä tavalla ni issä puitteissa, jotka oli sovittu 
syyskuun 28 pnä .1940 tehdyssä kauppavaihto- ja maksusopi~ses

sa ja siihen liittyvissä kiintiöluetteloissa. Suomi pyrki hank. 
kimaan enemmän tavaroita Sveitsiatl kuin kiintiöt sallivat, 
eikä toisaalta voinut viedä Sveitsiin kaikkia niitä tuotteita, 
joita kiintiöt edellyttivät. Selvitystilissä syntyi Sveitsin hy. 
väksi huomattava saldo. 

Synt~~eitä vaikeuksia on koetettu voittaa yksityiskompen
satiokauppojen avulla. kutta puhumatta siitä, että niiden jär
jestely on mutkistanut kaupaukänytiä, ne eivät ole saavuttaneet 
niin suurta laajuutta, että kauppavaihdon tasapaino oli{~voitu 

niillä palauttaa. Sitäpaitsi niiden yleistyminen oli omiaan häi
ri tsemään norl!l8.alia kauppavaihtoa, jonka SOpl.alDBO mukaan tuli 

• tapahtua clearingitse. Tähän Sveitsin hallitus kiinnittikin eri
koisesti Ulkoasiainministeriön huomiota Sveitsin Helsingin-lähe
tystön helmikuun 26 poä 1941 jättämässä nootissa. 

Näin ollen syntyi ajatus tavaravientiluoton hankkimisestl 
Sveitsistä. Lähetystö sai vast8Ellottaa Ulkoasiainministeriöltä 
seuraavan maaliskuun 8 poä 1941 päivätyn salasähkeen: 

-25. Läpimatkaavalla Allan Hjeltil1ä lupa jatkaa luotto
keskusteluja. Kysymyksessä ehkä Sva itsl antaa hiljai
sesti c1.ar~aatav8D8. huomattaTBBti kohot. ja hoi
ta. itse vieJänsä ~8 voivat riittåTästi täältä 
ostaa tai a8la lllUuten järjestetään. 1!hkä ~obau
ftokarisU apua. Informoikaa kun kiteytn saadakaan
De täältä ohjeita.-

oIAKELUOH.lE: ............ jeonaJ .. : 

T ... ..... 
T ........ ja ......., .... ............ ........ InIaterl6I .. . 
II ~ tIedoltu ..... n. 
II ... ~ ........... toulal" ... lnI8terI6n Iledol • ........ 
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Pääkonsuli Hjeltin Saksan läpikulkuviisumin saanti vii
västyi kuitenkin niin paljon, että hän s&ap.li Berniin vasta 
huhtikuun 18 pnä 1941. Perille saavu ttuaan hän vahTis ti saa
neensa hallitukselta ohjeen neuvotella vientiluoton jär jestämi-
sestä Suomel le. ita ohjeita kuin mitä yllämainittuun sähkee-
seen sisältyy ei l ähetystö ole s aanut. 

Pääkonsuli Hjelt ryhtyi viipymättä jatkamaan jo aikai
semmin yksityisesti aloittami~an luottoneuvotteluja ZUrichissä. 
Tällöin ilmeni. että eräs Sveitsin suurpankeista. .;)chweiz.
risch. Bapkgesellsohatt (UniOA de Banaues Suissea) oli valmis 
asettumaan pankkikonsortion johtoon. joka voi si myöntää Suomel-

• le suurehion t avaravientiluoton. Tämä luotto vastasi sitä eroa. 
joka syntyisi Sveitsin lisääntyvän, Suomeen kohdistuvan viennin, 
ja Suomen Sveitsiin suuntaatuvan viennin välillä. 

~ äiden alustavien keskustelujen jälkeen aloitettiin l!eu
vottelu Bernissä Kansantalousåepartcmentin k81ppaosaston jaos t o
pä'J. llikön, tri Adal bert Kochin kanssa, joka hoitaa Suomea 
kevat kauppe-asiat; neuvot t eluun ottivat osaa pääkonsuli Hje l tin 
ohella pääkonsuli Schauweoker ja minä. Ensimmäisessä keskuste
lussa ilmeni, että tri Koch oli kiinnostunut suunnitelmasta. 
mutta esitti epäilyks iä su nnitellun luot toswnman - alustavasti 
oli puhuttu 50 milj. Sveitsin frangista - suuruuteen nähden. 
Hän tehosti erittäinkin sitä, että Sveits in teollisuuden asema 

• on huonontunut raaka-a.ineiden saannin vaikeutumisen wuoksi viime 
aikoina nimenomaen Balk.min maista saadun tuonnin tyrehdyttyä. 
Hän lupasi joka tapauksessa esitellä suunnitelman Sveitsin asian 
omaisille viranomaisille. 

Tämän keskustelun pääkohdat lahetystö salasähkötti Ulko
asiainministeriölle huhtikuun 25 pnä seuraavssti: 

"43. Jinanssilaitokset periaatteessa taipuvaiset myöntä
mään vientiluotioa 1'emtio miljoonaa Sfr08 f'am vuo
deksi. Koska viime tapaukset yhä vaikeuttaneet 
raaka-ainesaantia valtionkomitea supistanee summaa. 
Pariaatetiedoitus mihin Sveitsi n.lJDis enniikem 
puolvälissle Sitten neuvotteluja tämän ja ensvuod.n 
kiintiöista.-

Tri Koch matkusti sitten ZUrichiin saadakseen henkilö
kohtaisen käsityksen pankkien kannasta ja esitteli sitten asien 



departementtienväliselle komitealle. jonka pähtösvaltaan tällaiset 
asiat Sveitsissä kuuluvat. Täss ä komiteassa ovat edustettuina 

VOlkswirtschaftsdepartement. Kommission fUr Exportrisikogarantie. 
Verrechnungsstelle ja Vorort des 5chweizerischen Handels- und 

Industrievereines. ?äm.ä kodt ea hyväksyi s uunnitellllm ,llä piirteis
sään. 

::::iillä välin pääkonsuli Hj e lt ja minä kävimne Ztir ichissä. 
Ir.inulla oli tila isuus, noin tuhnin kestäneessä keskustehs sa~ 
antaa Bankgesellsohaftin vara:pres ider..t ille l.ar l BfJ.hlsrille 

johtaja alfred Schawferille kuva Suomen ulkopoliittisesta asemas
t a , josta he luonnollisesti olivat hyvin kiinnos tuneita. 

Uudessa, toukokuun 1 päivänä pidetyssä neuvottelussa tri 
• Kochin kanssa sovittiin asia periaatteessa. Keskustelun pädwhdat 

s is ältyvät sauraavaan . s al~sähkeaseen: 

• 

"49. YaI tionkocitea hyväks yy t avaraviöntiluoton Suomelle 
joka nousee yhteensä trettio miljoonaan 3frC8 två 
vuodessa tai ~ahdollisesti aina yhteensä femtio mil
joonaan tre vuodessa. Tukeisinmaksu fem vuoden ku
luttua. Velkakirjat esim f'em miljoonan erissä. Liit
toneuvosto takaa osan vientiluotosta. Lopullista so
pimus ta verten Koch ja pankkien edustaja lienevät 
h~lukkaat tule~an Suomeen. Sähköttänette kutsutteko 
vai lähetättekö Suompankin va! tuutetun tänne. 
si tteko två vai tre vuoden kaunpavaihto-ohjelman. 
Onko neuvottelut uusista ki Ontiölstä lotettava. Ja
lanti saapuu tämän kuun viidentena." 

Tämän sähkeen selitykseksi mainittakoon s euraavaa: 
Kysymyksessä on tayoravientiluottosuunnitelma, jonka 

Sveitsin pankit liittoneuvostpn osittaisella takuulla suorittavat 
makalt viejiensä Suomeen lähettämistä tavaroista. ;:)llltyneet vaa
t~et ovat siis tavaravelkavaateita (War en f'orderung en) eikä finans
sivelkavaateita (linanzforderungen). Sveitsin asianoaainen komitea 
tehostaa tätä periaatetta. 

Todennäköisyyslaikelmien mukaan Sveitsin pitäisi voida lä
hiaikoina viedä Suomeen ja Suomen voida tuoda Svei ts istä tavara
aääriä, joiden vuotuinen koionaisarvo ylittää noin 15 miljoonalle 
Sveitsin frangilla Suomen Sveitsiin kohdistuvan viennin arvon. 
Katsoen niihin pitkiin ~ta-e.ikoihih, joita Sveitsin tehtaat 
nykyisin vaativat, olisi tärkeät& laatia kauppaveihto-ohjelma pi 
lläksi ajaksi kuin vuodeksi - kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. 
Tänä aikana SnUsin vi8lltien, ,,. järjestettäisiin määrätyia 



-4-

erin, esim. san noustessa viisi milj. fr a...l'lg iin :;)UOl!lSl pankin 
ja ZUriohin pankkikonsortion välisellä so pimuksella. jonka muotoa 
ei ole vielä määritelty. 

Kunkin 5 milj . frm gin erän takaisinmaksu tapahtuisi 5 
vuoden kuluessa. 

9itOUI!l.ust en kor~+IIl. nasta . ja . maksuaj~ist.a s~vi tt ais~in 
niinikään Suol!len Pankl..n Ja Zllrlchin pankklkonsortlon väl1llä. 

Bankgesellsohaft on pääkonsuli ff jeltille i~oittWlut, että se 
on periaat teessa va.lmis nykyoloissa t yytymään s\lht eellisen 
edulliseen korkokantaen. 

Tri Koch on asianomaisen kOllliteen puolesta ilmoitt81ut, 
et t ä Svei t sin halli tus takaa vientiluoton määrättYYJ prosenttiin as
ti. 

Koska on oletettavissa, et tä suunniteltua kauppavaihto-ohjelmaa 
täytyy olosuhteiden vaihtuessa muuttaa, oltiin neuvotteluissa. yksimie
lisiä siitä, etua kummankin maaa olisi ase tettava pieni pysyvä komitea 
valvomaan tehtävän sopimuksen soveliamista. 

Suunnitellun sopimukse n kaikki yksityiskohdat on neuvotteluissa 
jätetty avoimiksi. Ni i tä koskevat neuvottelut lienee käyt4vä Suomen 
Pankin ja Sveits in vastuunalaisten elimien välillä. Olen yhtä mie Itä 
pääkonSlli Hjelt in kanssa siitä, että tällä kertaa olisi. Sveitsin 
edustajien mat.. Suo~en toivot tava. Tr i Kooh tuntuu omasta puolestaan 
olevan vtJ.mis käymään Suonessa, jos saa vira...Uisen kutsun. Hänen muka
naan &euraisi luonnollisesti ZUriohin pankkikonsoDtion edustaja. 

Ministeri: 
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Asia ~ .;).uome.~ ... J~.oskevat huhut_!.. __ 

United Press'in levittämä eosimmalIlen uutinen saksalais· 
ten sotavoimien lisääntymisestä Suomessa, niiden os anotos ta suo
mal a i st en joukkoj en manöövereihin ym. pääsi vain yhteen pääleh
teen ja pariin pieneen huhtik. 25 pnä. Lähetin siitä bitenkin 
Sveitsin tietotoimistolle Ministeriön sähkeen c-e pohj~lla 1aa
tim~i dem ntian (näyte ohe istetaan). Useat lehde* julkeisivat 
san - er äät tos in vasta seure.e:van uutisen saavuttua - HeI .. 
singistä lähetet tynä tietona. 

Huhtikuun 30 pnä Englannin radion levittämä ja ] osko
van alkuunpanema uusi huhu saksalaisen divisioonan maihinnou
susta herätti enemmän huomiota. Kun j uuri sinä päivänä matkus
tin Z'lrichiin vientiluottoneuvot telujen johdosta sekä arkkiteh
ti Aallon esitelmän yhteyteen järjestet tyyn Suomi-illatsuun, 
pyysin heti sa1asähkeellä 48 tietoja, joita Ministeriö samaan 
aikaan lähettikin sähkeellään 0-9. Jo vastausta odottaatta 
dementoin huhut epäsuorasti niissä keskusteluissa. joissa pank
kiher rat yksityiskohtaisesti tiedustelivat suhteitamme Neuvosto
liittoon ·a Saksaan. llinisteriön ohjeidc mukaan annoin sitten 

oIAKELUOH.IIE: 

•• ,A .. 

....... uohjerMlleja: 

T .... ..... 
T ........ jal ...... ....... .. ........ .m ........... ... 
EI .... ~ tledoltuUlln. 
EI uIk~ • .....tta uu. ............ lnleterilln ti_l

tuUIIn • 



t uk k 1 "" (! "t " t " t t " " t 11 k "k(näy1;e.ohelstetsan ) o o. pna ,Jve1 Sill 1e 0 OlJll1S 0 e O.tmnU.Ill aan,/ Jossa nunut 
kategor isesti peruut etaan. Jotenkin kaikki tärkeät lehdet julkai
siva* sen. Neue ZurQher Ze itung julkaisi sen lisäksi tiedon. 
jogka mukaan Lontoon poliittiset piiri~ ylalDSä suhtautuvat epäi
lyksin tähän koskovan hälyytyauutiseen, mutta kuitenkin pitävät 
mahdollisena, että 3akaa on ta htonut suorittaa demonstration 
Suomen kulmalla vetääkaeen huomion pois Turkista. Seuraavana päi
vänä olin lounaalla Saksan mini sterin luona, jossa tiedoitukse
ni oli eräänä yleisenä puheenaineena. Isäntä itse vei minut 

• nurkkaukseen pyytääkseen "aivan luottamuksellista tietoa" siitä, 
miten -asian todellinen laita oli-. En tietenkään voinut muuta 
kuin ye.b.vistaa demeniian, perustellen sitä selittämällä saksa
laisten kaut takulun yleistä järjestelyä (jota ministeri Köcher 
ei tuntenut) ja Itämeren l a ivaliikenteen keväisiä vaikeuksia. 
Vaikka olin monien kiireiden takia antanut kanslialle ohjeen, 
etten sinä päivänä. voisi ottaa vtl.staan virkaveljieni vastavisii 
tejä, Italian ministeri hålus i välttämättä. saapua puheilleni. 
Hänkään ei näyt tänyt ilman muuta alunperin uskonean uutisen pe

r uutukseen. Turkin ministeri, joka täiään kävi luonani. tunt ui 
olevan yhtä skeptillin'n. Toivon voineeni vakuuttaa heidät. Mutta 
kaikesta päättäen monet diplomaattise t yhdistävät Suomea koskevat 

• huhut niihin, jotka kertova'li .,;)aksan viime aikoina vahvistaneen 
jollkkojaan ltä-Preussissa (Japanin ministerin tieto). ehkä Slo
vaki8.Ssakin, jossa ei tähän asti liene ollut mitään pysyviä 
saksalaisia joukkoja. 

Turkin ministerin mielestä maailman mielenkiinto kohdistuu 
tällä haavaa Suomeen ja Turkkiin. )leihin kohdistuvaa kiinnosä.
ta ovat lisänneet ne tiedoitukset uusista nikkelinsvo.tteluista, 
joita Saksan ulkoministeriön san.omal ehtitoimisto näyttä.l toukok. 
4 pnä antaneen Berliinin ulkomaisilla kir j eenva ihtej ille. Oletan 
M.inisteriön saaneen tällän uutisen suoraan Berliinistä (sveibil.l.i.
stn lehtileikkeet tOl1kok. 5 pltA oheistetaan). Journal d. Gln'
niin ja Nm zUrphl1' Zeitnns'in ulltisissa on eroa: kun edel
linan puhuu vain Saksan ja Neuvostoli i ton välisis~ MU vot _.L"t4~,~ 
ta. jälkimmäinen l.e.uauu niitä käytävän "Saksan edustaj ien ja 



asianomaisten kumppanien" (-ms tändige Partnern") välillä; kun 
edellin~ mainitsee vain kaivos~ käyttöoi~eudesta neuvotte
luj en kohteena, j ä. lki.:mmäinen kertoo kysymyksen koskevan sekä 
kaivosten konsessio-oikeuksia että nikkelia tuotantoa ja ja
kelua. Molemmissa sanotaan, ettei neuvottelujen päättymisestä 
ole vielä tietoa. 

Kai; soen siihen suureen kiinnostukseen, jolla ;juomen 
ja Neuvostoliiton suhteiden kehitystä t äälläkin seurataan, 
olisi mielestäni toivot tavaa, että mahdollisimmm pian. saisin 
jotain tarkempia kuin ulkomaisten sanomalehtien levittämiä 

• tietoja puheenalaisista neuvotteluista. 

)linis tar i: 

• 
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Neue ZUrcher Zei t ung 1/5-41. 

Whudcanb unb ~eatf6Jlall" 
tdl!nafot'. 29. ~dl. a, !Ilon amllicfjn elea • 

IUltb milgfltill : 
Sli,f Don t inet ametiranildjen tlgentut l>etbrrilele 

!lJ!elbung. lUonadj gtmeinlam. !Jlan6brt Mt linnildjm 
unb Mt b t ulI dj en i: t u p p enin 3innlanb 
flattg.funbm ~4I1en. enli>ef)tI jebtt !!\egtOnbung. 

,1 !Dl\! Mm !frn~1i1lQ unb bel lIl iebeuwllnung M~ 
6eebttbinbungen nadj einem aU8etgetuMjnCidj fJotlm 
!!!lint. t ~abtn Dorldjiebfne R u n b 9 t b u n 9 • n. bie 
3fggnii ableg.n lut bie 3IUi ldjtn 3innlanb unb 
!ileutldJlanb btflel/enbtn 9 ui. n lIl. 3 i • ~ u n Q e n. 
lUiebtt .jngtl~. föo lanb a. lIl. ein btulfcfj-finniftfJu 
(i.i~odtI]maIdj in !Rotbli11nlanb flalt (iin. bfutjd/f 
~nbufltlem,", in \i!ll!ng'otl ifl naturg.m4& Don 
!ileulfdjen btludjl lUoebtn. Clin i:ei[ bieler &fud/ft 
[/al Die tinnild/f eauplf/abt IUIebrt l>etlaflrn . 
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re de Finlande 
gouvern.ement 
N caMl1oriqtu, 

å la tlOuvel/e de Moac .elon /aquelle 
l 'Allemagtl.e aurait env 6 de nombreuaes 
troupes en Finlande. Celte informatlon a 
.0 .. , doute pour cauae te Im""",,rt de per. 
1I,i"sJonnoiTes ollemande å lraveT' la Fin
lande depr,;" te porI de Turku (Abe) juo. 
qu'en Norvtl1e .eptentrionale. canf orm6-
ment å I'MCord si/1ft6 et publi6 l 'au tomne 
dernier d6;tl. Ces trou"". _t tro_r_ 
t6es '0 ... onnea et IeuT nombre est o .. ez 
mt"ime. Le trat'ApOTt de Ce3 penni33'iOf'l, • 
naire. avoit dM /nlerromPlt 7lflftdant quel
quea moi3 porae que la Boltiq .... !!Iail pri8e 
paT Ies I1laces. Mointenon.t que la nam/lO
tlon "armale a repriB. il 11 a Un peu plus 
de tro""" •• moi" de toutes fo<;ona Ies can 
ti"_t. de permlasion"aires tnItuport 
n .. reprt!8en tent qu·u .... ! raallon du elIi! 
de 11,000.1 ciM Mr Ta radio rIP.. MOI,,! ,", 
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Neue Zllr cher ZeitUilg 2/5-41 • 

hgllftfJet Sfttereffe fir bie 
ruffifd).beutfd)en ~eaie~ngen 

2on.bon. 1. !Ulo i. (,nl/atit!.) 8me; !Ulelbun
gcn QIIB tulfl ld)et ,ollrlIc mctben ~iet leb~all 
etötted. Itlie eine brlnlll bie '!nfil nbigulIg bc~ 
'll e I b ol I! bCI Sil 11 I d) 1 11 ~ I 0 ° 11 R tie 9 3-
m ale Ii a [ bll Id) bali S ° IV j r I 9 e b i e t. 
@Jolanae mali batnbet lIid)1 mt~t meib. ~altell 
ei bie I) leflgen 3ufldnbigcn SIellen. mie fle rtflä
ren. filt ongcAeigl. reine tJoreHigen Gd)lilfje 
bora ul! Ali 3ic~en . '!lIj ben erllen ~fid. etW!ten 
fl e. I)olle c~ bcn '!nld)ein. alI! ob fld) lIiele maU
na~me gcaen Itl e u II d) I a n b t id)lc. lDaB 
bri!ildjc ']Jl m illetium jnt ben !!!lirlld)alt3frieg 
~abc l'd) Id)on mc~rmall! batflbct bcld) ltJcrcn 
llIf1fjcn. bob D'lufllanb rricg!!mid)tigc (i i nln~trn 
Itlcn lld)!anbl! aul bern !!!lcll nber !!!l[abimollor 
unb bie ~biti ld)e !8a~n etleld)lcte. Sil;eIH Sl: tan
flttJetfef) t Id)eine allet in ben !eblen !Ulonaten 
AutildQcga ngcn AU lein. unb fi betbid Ijalle er 
nicmaT$ einen milUid) bebeu lenbcn Umla ng 
ettcid)t. lDie malerlelIe !8rbculung bet !Ulofl
nal)me bCI SomjcltegietunQ IDdle bo~et e~et 
bcld)eiben. l.Ilofitijd) abet lel fl e oiclIeidjl mldj
tiget al I! man au l ben etjlen !8(id annel)men 
[önnle. bo man fle ali eine neue !8erunbung bel 
,oru!en !IlHulalIenB' ber GOlDjelbiplomalie an
gefldjlll bet beu!ldjen ,opeta!ionm oullafjen 
rönne. !!!lie lDeil baB neue 'llel:bol mil bmt 
rulfl ld)-beutjd)cn !!!lh:tjdjafli abfommm ottein
baI lei. barilbn wetbe ~dj IDO~[ lDeulldjlanb 
jelber mi! ben :Rufjen ouBemanberaujeilen ~aben. 

lDie AlDeile !Jlelbung. ble mÖ9lidjerIDeiie 
etfldl en COnnie. lDel~alb fld) bali rulflldje !Jl1 -
be~agen plöilTidj o~tjdjdtll. beltilft eine ange -
Iidje llanbung beutldjn i:tuppen. 
ble nadj einm !8eridjt bel: .!lltalDba· 1m finnl
Idjen \la len 1[ bo mti 1I0lIet 1[ultiljlung oon 
lhiegl moletiaI oulgeldjifft IVotben lein loDen. 

~
ier nimml man bieje -gnelbung ml! gIobeI 
utildlJaItung·aul. !Ilon mnnm botan. bq bie 
nnildJe lDie bie IdjmeblldJe lIeg1erung leinetarit 
te IlnmiUigung 3um l:t4nlpott bm!\d)n 

I:rup\lm. bie aul bmI n6l:blidjm ~OrIDegm aul 
Udaufl lrifm. bu'Cll) ~t Mtd tTteUt ~iIbt; in 
umgdEllidJtunlllDftllt audj bn I:tanlpott 
mtfpll Wbl6funQltruppen gtftattfl Cil 
leI. nf( man ~ier. abaullloden. oli ble gemd. 
bdtn 1\anbungm ficfJ inned)a(b bd lIalJmml 
blejn lln:elnbamngm ~aItm. 3n ~~ poli
tlfdje=mriRt man. IlrutIdjlaRb lIIOUe 
m6g1 t blt IbIffm buldJ tIne ~ftuo 
Holt • um f!t bo"" ~ 
bte 5ENd pun 1BtIItt\tGnb ... beatfelje 
lJtnbnuaem pa mnutIgtR. 
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88 SOVI8II Inllrdlllll1 
lelrliie del ...... 

De.~I .... 
entre B_lin et Mosco .. 

Notre corr •• pondant de •• rlt" nouI .6-
16phonel 

Le gouvernement ru se a interdi t le trafic 
d'a rmes et de mat~ri el de guerre ent re les 
territoire sovietiQues et I'etranger, La eule 
exception laite s'appliQue au materiel destine 
aux provinces chinoises soumises au marc
chal Chang-kai-chck, Qlli ne tombent pas 
sou le coup de l'interdiction. 

Ainsi, l ous les lrans/XJrls d'Allemague au 
JapolI, ou inversemNlI, seraienl r el enus å la 
froTltiere russe le cas eehtfanl. Les miJieult du 
rninistcre des Arfa ires etranRcres du Reich 
fon t rernarQuer Que les relations entre les di!
ferentes Puissances du Paete å trois. rcla
tion Qlli peuvent etre de nature miJitaire 
ain i Qlle le pre erit ledit paete, ne sont pas 
tOuchees par la ' d6cision du Rouvernement 
russe, ear soit te JapOll, soit te Reich, n'on t 
Da besoin de s'aider mutuellement par te 
transport de materiel. Les pay en QuestiM 
sont assez industriaJises POlIr sufHre eux
mcmes å leurs besoins militaires . 

Toule indaslrie a besoin de matMres pre
mier es. Aussi ne laul-Q fHJS s' etoMer de eI! 
oue le Relch s'inleresse aux milu!s de nicke' 
de Finlande. La Russie, de san c61e, n'y e.~1 
pas indlfferente non plus. En eonseouence, 10 
ll.Ilestlon des drolts d'exploUaJion des mines 
lone un r6le imtHJrUJnl, car chacun des deuJC 
pays a inlhtil d ce one le mlnerai vien". 
.dans ses usines. Les POUfllllrlers en cours l 
ce suJet sont d'ordre tec:hnlque et lort com
pliQues. Une soIution BU probl~e en Question 
n'est pas encore trOllVee. 
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~Qj 9lidld "on ~df4'" 
IIttlift, 4. mai. (+.3:d.) &n b~r lIDilTjefm[ttape 

wirb be[tätigl, bofl feit einiger Seit in ~ 0 II r 0 u 
3wi[dJen !lJerlretern be3 S!l e u t [ d) e n !J! ei. 
d) e ~ unb ben 3uftänbigen !j.lorlncm !lJer~o nb
lungcn Ober bie !IIicfelgrubcn bei !j.let[anw in 
!II 0 r b f i n n ron b geflif)rI werben. ~ ~anbelt 
flt!i um bie !lJcrgwllng ber .Ron3eliion!!red)te, 10-
Wle um bie formale lRrgelung t1ber &u!ibruhmg. 
2iclerllng unb !lJerwcrtung bel! 'llctlatnD·91icfeI!!. 
'iin (bbc bieler !lJcr~nnblungrn loll inbeijen nad) 
nid)t ab3ulef)en lein. 

S!lie !/Iicfelgruben bon !j.lelfonw no~ bcr .ROlte 
bell <.!illmeer3 wtttben im wfiildJ-finnifd)cn ricg 
bon 1939/40 in bclräd)l!id)em Umfangc Aerltört. 
31)re l1Diebcrl)er[tr!lung i[t im wel~nl!id)en bill 
a.um ~erbft 1940 beenbct Illorbcn. IDie Ron3cl' 
fjon6gcle!l[d)ait ge~ött 3U einem englifdJ. 
tanabi[d)cn {finott,lltuft unb [tc~t unter 
[innijd)cr !lJ~tlUnItllng. S!leulld)[nnb ~at Illegen 
2ief~rungen Ilon !/IicfeI tlnb .Rullfcr im borig~n 
3a~r m>madjllngen mit ber finni[d)en !J!cgierung 
IJI'lroflcn, nacf)btm mit einem anbercn <Srofl • 
tntercij~ntcn, mit lI~t 6oltljetunion. b~tmutIid) 
ein liinbetncf)men ~atte etr~id)t ltlcrbcn fönnen. 
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Ohellisena lähetystö kunnioittaen lähettää Ulkoasiain
minis t eriölle raporttinsa n:o 8, : onka otsakkeena on 

Akselin n:inostus Sveitsissä. 

Ministeri; 

l1li11 ••. 
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Balkanin sodan jälkeen akselin painostus Sveit sissä on 
kasvanut. Akseli vaatii etenkin maan lehiistön hillitsemistä S~ 
kä ullSia tal oudellisia myönnytyksiä. mm.. suuria luottoja. mutta 

• ei sensijaan uhkaa JDe.an varsinaista neutraJ,isu.utta. Sveitsin hal" 
litus onkin jo ryhtynyt tiukentamaen sensuuria. mutta vastusta
nee !.J.ahdollisuuden mukaan taloudellisia vaatimuksia. Nämä vaati .. 
mukset saattavat va~~ttaa Suomen mahdollisuut een s aada suunnitel· 
tue. tavs.ravientiluot tQa Sveitsistä. 

Balkanin perinpohjainen mulli st us on vai kut tenut 
ti Sve itsinkin asemaan. 

kuutos on tuntuva etenkin talouuellisella alalla. Sve it
sin taloudelliset B.l.hteet Balkanin maihin ovat vanhastaan ollest 
vilkkaat ja va in v ilkast1.1ivat nykyisen saden aikana. Sen tuonti 

• Unkar ista, Romanie..sta, Jugoslaviasta, Bulguiastf:. , KreiJmsta ja 
Turkista oli v.1939 y. t. 53.1 milj. fr. eli 4.1 ; 
v. 1940 yht. 68.6 mi lj . fr. eli 5.2 %. Lisäks i on huomattava, 
tämä tuonti käsitti pääosaltaan välttämättömyystarvikkeita, joita 
Sve itsin on vaikea n:uualta hankkia. Sve itsin Bal kan in kwppa OI! 

nyt kokonaan tyrehtynyt j a näyttää tuskin olevan toiveita sii
tä, että se voisi 1ähimkoina päästä uudelleen vw.htiin. 3a1a
masota ei liene sinänsä aiheuttanut suuriakaan vahinkoja Bal
kanilla. laltta kevään tulvat ja kylmyys ovat jo tuntuvasti vä

hentäneet vuodentulon toiveita; aatojmtuhansien miesten mobili
sa\ 

oIAKELUOH.IE: 

.... A4. 

...... luohJ-al .. ja: 

T ..... I ..... . 
T ..... I ..... ja 1 ....... .. ................. mlnl ...... 611 •• 
EI .. Ikomutduttukatn Iltdoltu .... ln. 
EI .. Ik ............... kttn. mutta ulkoultlnmlnlaltri6n IItdol· 

tukelln • 
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on vähentänyt maatalouden. ja t eollisuuden t yövoimaa; Saksan 
oman suwren. armeijan elatus, Jugoslavian kaivostuotannon suun
tautuminen Saksan s:>tateollisuuteen ja liikenneverkoston. käyttö 
sotilaallisiin tarkoituksiin ehkäisevät Balkanin maiden kaupan
käyntiä Sveitsin kanssa. 

Sveitsi on näin ollen joutunut entistä rliippuvaisemm.ek
s i aksel. ista.. Tähän onkin aksel i eri tavoin ki inni t t.änyt Svei t
sin. hllomiota. Ensimmäisessä raportissani (lähetyst ön raportissa 
n.:o 3) mainitsin Göbbelsin lmsunnosta, että Saksa jättää 
Sveitsin rruhaan, huoli!IIB.tta SSl lehdistön epätyydyttävästä kir
joittelusta. Tämä tulkittiin siL'.oin eräissä Svei tain piireissä 
niin, et t ä lehdistö saatt oi jatkaa entistä vapa,ta kirjoit 
tapaansa. TäI!JJ.n johdosta Göbbels en toi varsin selvän varoi tuk
sen eräälle sveitsiläbella sanomalehtimiesretkikunnalle, jonka 
hän vastaanotti huhtikuun alussa. Hän vaati Sveitsin l ehdistöä 
arvos teleme.an Sakaan oloja objektiivisesti: "Jokainen Ranskan 
lehdistön kiihoitusartikkeli on tull ut maksamaan sille kalliin 
hinnan: noin 20-30 miljoonaa frangia." 

Balkanin sodan syttyessä Sveitsin yleinen miel ipide, jon
ka lehdistö toi julki, asettui yleeDDä J ugoslavian ja Kreikan 
puolelle. Ja näiden maiden hävittyäkin sveitsiläiset olivat 
iloisia siit~ että taas pienet maat puolust81 tuivat. Näin ol
len ei ole mikään. ihme, että sekä Saksan että. Italian leh
distö on julkaissut lukuisia entistä. vihaisempia kir joituksia 
Sveitsiä vastaan. Niiden selostaminen veisi tässä liian pitkäl
le; riittänee mainjnta, että. Italian lehdistön sävy on ollut 
ehkä vieihäkin ankarampi kuin Saksa. Sveitsiä muistutetaan Ju
goslavian kohtalosta ja s en lehdistö rinnastetaan Yhdysvaltain 

lehdistöön. 
Poliittinen departementti on jo kSl-an ollut sitä !!liel 

että lehdistön olisi hJ"'1 vaimentaa äänt3äJl ja se 011 ollut 
tyytyväinenkin • niin on minulle Sl oraan sanottu - siihen, 
etU se on nyt saanut aseita lehdistön sensuroimiseksi. Useat 
Sveitsin nkav8.Ill1Dista lehdistl. ovat antaneet Taroituksia omalle 
lukijaknnnelleen, IIIIlistuttun sitä siitä. että. maan raritsams 
riipplu kokoDaan. melista, joka onkin tähän. as ti IIlhtw. tunut 
suopeasti Sveitsiin. Huomatakseni onkin lehdistön yleinen ulko-
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poliit tinen kir joittelu tul l ut ent istä ulkokohtaisemmaksi. Ii 
kuitenkaan pitkin linjaa. Aivan. viime päivinä lienee liittoneu
vosto sen vuoksi käsitel lyt asiaa myrskyisessä kokouksessa, jos
sa oli l äsnä myö s sensuurin ylij ohtaja, evarsti Perrier, joka 
ei liene ollut valmis kiristämään s ens uuria. 3 ensuuri on nimit
t ä in päämajan alainen, ja päämaj a:L tunnuslause on: "Vastustus 
hintaan mihin t ahansa." Liittoneuvos Pilet-Golaz'n ulkoasiainEi
nisterin, kerrotaan kokouksessa huudahtanean: "Teidän on totelta
va." Liikkud.pa Bernbsä eilen itsepintainen huhu, että Seks, 
olisi vaatinut eversti Perrier'n eroittamista: SaKsan ministeri, 
jonka t apasin t än · dn , n.e.uroi t älle huhulle. 

• Tämä ei merkits e sitä, että Sveitsin :u.allitus olisi tin-

• 

kinyt entisestä kannastaan. ''Neutralisuuden" käsite on V1~e 

vuosisadan kuluessa ehtinyt syöpyä paljon syvemmälle Sveitsin 
ko.nsaan ku in moniin muihin puolueet tomiin kansoihin, joille se 
on enemmän tai vähemmän abst raktinen käsite. eut.alisuua on 

sveitsiläisille itsenä isyyden synon~~i. Valaliiton presidentti 
Wetter toi maan itsenäisyystahdcn julki uudelleen Baselin m.es
suilla huht ikuun 23 p:Dä pitämässään puheessa. ~tellessään 

tetili maan taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi hän 1.euSlLi mm. : 
"Lähin tie on entistä läheisempi taloudellinen yh-

teistyö &roopan piirissä. Ja kun tämä tarve tuntuu 
kialla, se voi olla hedelmällinEn. . ten t ämä y.ij.teis t yö 
saadaan aikaan - valtioiden poliittisen itsenäisyvdan 
poh,:jallal ) - se on sodanjälkeinen Iv symys. Olemme valmii 
yhteistyöhön ••••••• 

''Mutta. tämä euroo!ro~leinen yhteistyö ei riitä. Rii
pumme Me i 1 wrmtaloudestall emmekä voi elää erillään me
restä ja merantakaisista meista •••••••• 

"Tahto!llllB pysyä vapaina on hor jumaton. Nyt ja aina!" 
~t~ akselin johto on tuskin yhtä ~ieltä presidentti 

Wetterin kaDSs& siitä, että Sveitsin yhteistyö san kalaaa CIa. 

sodanjälkeinen kys}'JDY8. Sveitsin ja Saksan väliset k81ppanslVot
talut, jotka alkoivat Berliinissä huht ikuun lopl!la, liennät 
vaikeassa vaiheessa. Saksan :mai..nitaan t äi:il.lä vaati1&lL eritUin 

1) Lälidist ön alleviiv8Us. 
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suuria l uottoja Sve i t siltäj puhutaan puolesta miljardista Sveitsin 
fr ang iste.. .,)9 merkitsisi, svei tsiläisten mukaan, reaan elintarvike
varastojen tuntuvaa supistumista ja s en sotatarvikewoUJillQll( suun
taamista Sveits i n oman ar;neijan varustamis '3sta .3aks:an (ehkä !ta
liankin) armeijan ' varustamiseen. 

Akselin t aloudelli set painostuskeinot oYa.t nykyhetke llä suu.
remmat kuin koskaan ennen. Diplomaat t ipiireissl. arvellean, ettei 
Sve ~t si voi väl t t ää myännytyksi6D. tekemistä.. Ehkä sen täytyy 
nen pitkää suostua vielä esim. vapaamuurariliikkeen kielt ämiseen ja 
juutaluislakim säät ämiseen. 

Sensi j aan ei ole mitään merkkejä siitä, 
kaisi Sveitsin var s inö..ista valtiollista asemaa ja sen oikeude 
ta neutralisuu.tta.. Taloudel listen syiden lisäksi tulee se, että 
Sveitsi tekee akselillekin palveluksia hwnnnitäärisellä alalla, ja 
että akselikin haluaa säilyt tää puolueet toman alueen, jollaista 

voidaan joskus t ar vita. 
Lisäys; vaikutus Suomeen_ 
Saksan suuret luottovaatimukset ovat ep äilemättä vaikutta

neet oaal t aan siihen au!iuteen., jolla Sveitsin pankit ovat suh
t autuneet SUOl!l8n vientiluottoa kosk9vo.s.n esitykseen (raporttini 
n:o 6). Sveitsiläiset haluaisivat ehkä "jakea riskit". Saksan 
vi ime aikoina tiukentuneet veali imukset saattavat kui t Ell.kin vai
keuttaa alkuperäi sen suunnite lma:L totwt tamiste.. Siihen on jo il

mennyt oireita. 

M.inis ter i: 
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jonka ot sakkeena on 

Sveitsin ar eijan asenne. 

ci inists-
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veitsin valtiol lises ti D'3r h t t ävin 
armeijan ylipäälli ~enrcali • 

varsin 
se ylläpi t åä kansassa j tirkkymättömän ve.starinnan 1enkeä, Svei t s in 
yleinen me 1 ipide onkin ensi kertaa 7"ttenäis st i sveitsiläinen. 

Valal iiton president ti ha llitsee, kuten mllut kin L ~to

neuvoks"'! t, vain seitsemä."l1let tä osaa kOl'ke immasta val tiovallas ta ; 
hän vaih+-uu joka vuosi; eikä hänen arvovnl t anea maassa kohoa 
niin korkeal l e ~in valtionpf ämi asten yleensä , mikä oli vanho
jen per'~stuslain laatijain t arkoi tuskin. ..il.van erik.oinen arvo
valta sen sijaan liittyy sodan aj aks i va litun kenr aalin , arm.e 
jan ylipi:itillikön vir ka-asem.aan. 3ve itsi näyttää ot t e.neen oppia 
nykyaikaisesta poliittisesta propagandat ekni ikaeta symbolisoidakseet 
tässä henkilössä maan ykBimielieen puolus tue tahd?n. ~enraalin" , 

kuten häntä lyhyes ti kutsut aan, suurikokoinen kuva näkyy kaik
kialla, hänen päivtkäskynsä O!l suurina korupe.inoks in~ liil at tu 
luke::JS.t to=iin seiniin ja i kkunoib in, ja hänen tarkastuskäyntinsä 
ovat aina pai.lclrakunnan juhlatapauksia. 

Näin ollen on ilmeistä, että kenr aalin he~ilökohtainen 
asenne vaikuttaa enem än kuin kenenkään muun Sv~ itsin yleiseen 
mielipiteeseen. Hän. vaikuttaa siihen a.l oranaisesti armeijlll kaut
ta, johan vuorotellen on mobilisoitu Slurin osa maan asekuntoi-

oIAULUOHola: 

.... ~!!.u.~~.D._~.Qk! ... &ol.l1e..tus.m.ni.'l~. 
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to isista miehistä, ja epäsuor::...sti tietotoim.is tojEn., 'eh1.istön, 
yeisradion, ebkä myös aktjivisten es i aEiesten keut t~. 

Ifenrc.a1i Guisan sai ea.ok. 30 p: nä 1939 p?l' l o.mentilte: (lii 
tokokoukselta ) t eht äväkseen "puolustae joukkoi neen b ikin voimil1 
:.... henkensä uhalla i ,:: f: nmrSIl kunniaa, rii!,puma';t omuutta ja puo

lueet t omuutta' . Kenrc.l3. li '1Il tulkic .ut korkean te~"; :'vänsä "" ahdol
lis i ;2ll1an ehdot t o. 11a ja sutU's ooan yllätyksistäkin j lh'kkyI;l9.ttömäl
lä t "1valla. Pjiväk~lrjiss.ään hän on erta kerralta tehostanut 
etenkin seu=aavia kohtia: 

1) SveHs in t äyt:,-y puolus tru. tup hinkan mi l: in t:!, onsa, 
koska nyt on kj'Sy!i]S sen vuos isat:...isesta r ii":roumat t Olll'.ludesta. 
II;) e i tsi t aht oo pysyä he_rena OU3sa t :.l03!:!e.'i..Tl". 

2 ) Sve i tsin its enäl.syjS on yhtä kuin ehdoton neutreli-
SUliS. 

3) SVwitsi myöskin voi puolustautua, ollen VB-""'Ust8l1tt;.D.ut 
tässä sodassa esiintyneitä uusiakin hjrölr.käysJIl..ene t elmiä vaskan j 
sen ID.t!bdollisuudet, ove.t suure !JTlet kuin esi lli. Ho .l nnin j Be]eiw. . 

4) Svei t s i on ve.rustc.utunut myös sh:'l.istä vaaraa ve..,:,taan, 
joka piilee ulkomaalais ten pr opagandassa ja puo ustusta epäilev 
joukossa. "Emme tule kärsimään mit '.:iä n ns. viidet tä kolonnaa". 
'Ei hlae.n. saa aliar i oida puolustusmahdolli s'J.uksiaIllJlls". 

Kenraali h .'lBui alkuk9väall ä Thdysv ltain sotilasasie!Diehel 
• le, että pienten kense.in on puoluste.uduttava si inäkin t ap ukses

sa, ettei ni illä ole to i-.:- a lopullisesta menes t yb estä, s illä 
"kansa, joka ei p'lolustaldu, ei e.nsai. tS.9 elää". T!imä on hänen 
asemassaan olevalta mieheltä :Qe1 jon S!ll.ottu. 

Diplomaa,"it eivät yleensä saa til eisuut ta to.ve.ta kenraa .. 
lia. Viime mae.ilmansodan aikana päämaja oli koko a j an Bernissä , 
jos!?a sen ympärille kE..svoi, kuten tunnettu , tiheä. kansainvälinen 
'!akoiluverkosto. Tästä kokemuksesta viisastuneena pää:!lE.ja nyt 
taa useill asemapaikkaansa, ja pitää sen virallisesti salassa 
(yl e i sesti t unnet tua kui tenki on , ette. se huhtikuun alusta on 
ollut Intar akenissa). lk-ään päämaj::n korkea-arvoi en j 3s en.en, 
nim. arT~e ijan ylil"äkärin, eversti Vollenweiderin kaIB sa, joka it
se väittää. olevansa hyvin informoitu, minulla kuitenkin on hil
jattain ollut tila :auus keskustella varsin iksityiBko~taiseBti 

S'!aitsin asamasta. 
EYerstin DI1kaIUl päämaja on vakuuttunut siitä, ette. hyök-
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käyksen vaara ei suinkaan ole olene.ton. Saksan johtav issa Dii
r eissä lienae siinä. suhteessa _ ksi eri s lluntaa velL:la. Armei 
j an. johtavien sote:mersa kain , Keitel in j a Brauclmitzin, ol ete
t aan suositelleen sotL li31;;a hJ OO ] kä;rstä vei "'":::; in ; Hessin 
( k3~_us te'u t_pah~ui 9Dnen hän9D leD toe~ ) j a .eizsäckerin, joka 
ennen n i yistä virYb!:'n sa ol i :EkSal. l ä _ J~t i °iiin' e:mi"soo ja 

j ohon eV8rst i lä si. i.!:en aikae.n oli :,rvät su.Pt~t, 
V::,s':l1St e.:leen s11u.cn';: el "' e.e.. ~6hän as ti on Hitler asettunut 

mäi sten edus t:ll lle kann 11a. 
• P':äJ!.!:.ja ko.ts 0 ooelleen, että Sveits in puolus-l;us 

suudet ovat h OJ!l t avato Puol ustuslinja on vedet ty pitkiB' Alpo
pien harj oja, joiden yli on .3a:J. !:~ vaikea p;:; ~ t ä, ~ te.mat er i 
1i on ensiluc:c.kd s ta, len tokoneita on toistatuhatta, 
set ovat kaJlioissa st ukakoneidenkin saavuttertattomiss s jne. 
Tärkeä n} ".; ti Sve i tsin puolustuks :!ssa on 3t. Gotth~:lin j a 
loni n t unnelien IDi ° oitus, jo k~ av ~ a ~eti hyö~~e 
akselin ra1tati~i~teys voiteis i in saattaa apäkuntoon ehkä vuodek 
si. Kaiken kaikkLan ilak3a t rvibisi 
nr1 in m.ilj oon~n miehen "I:t'",eijan, ja suna 
j oita ei ole raj at toIllS.sti. Kys.:,rm.yksee.!l., eike. S:...ksa vois i 
taloudellhsin keinoin pakoi~taa Sveits iä m tc1l. t, run, 

• vast aa, että kEllttäeläJnäAn r i ittäviä varast oja on vuodeksi, eh

kä pariksi. 
Kansen puol s t ususkon ja .. ,,-hden :illär i tämi ne.r 

_ el in l"i e12 stä ps.äas i e . Ve.ioku: tiko hän. f't _ an:lisesti Vllllle 
synä t oimeen.p:mtuun äär irunäisrJSPuolueiden l akke.utuks een, ei ole 
tiedos sani. lllUtta todennäköi stä s e on.. lkiellisissä l'8.porteissa.
ni mainit tu le dis tön tcrmokas kir joit telu, joka usein on saa
nut akselille kiusallis ia ITllotoje., on yleensä t ap:ilitunut pää

majan tieten ja luvalla. Tietotoimis-:ojen, leh.d.i3tön ja yleis
radion sensuuri on nimittä in suorae.n päämajan a.1s.i sena, ja sen 
päällikkö eversti Perrier nauttii suurla suosiota lehdistön ta-
holla.. e.iDQ8St~ 

Päämaja ei vaikuta yleisem. mi lipiteese_lpassiivisesti, 
Ta.Cl. myös aktiiTis8lll1. Olen saaDll.t käytettäTäkseni luottamnt
sallisen, monis tetun "YiikkotiedoitukseU- (Ipfgrmatign dar loghtl, 
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jota toimittaa "Kc..llBallisen vastarinnan toimikunta" (Aktion natio= 
nale; Widerstand.l Baselissa, ja jota ei. voida tileta, 
J"1::''J.3teti." än auljetu s& kuoressa poliitti es~i ektiivisiJle henki
löille" . llinul e on '73.itet t y :"''1 i'1itl n toim.ku..'11lan olevan l ähei
sessä yHeydessä päär'.a j :..an . Tiedoitus s:iSiltää to initukssn artik
k leita , jotk~ aikki ovat edellä esitetyssä hengessä kirjoitet
tuja , sekä 3bkBan le dis töstä vcliko i tuja näyt t eitä, j otka koske
vat ~vsitsU. j a vallat tujen me.i1en oloja. (Norjaa koskevat tiedot 
ovat use i n pe ~is in pots isista lehdistä) 

• krat i 'Ul h'iviötä j a neutralisuuden l oppua. Jugoslc.vian j a Kreikan 
sodan j älkeen tied~itus vein te~ostaa sitä, ettei t arvit.s e ol la 

o.timisti ol lakseen aktivi sti. 

• 

Tiedoituks :;ssa .. lmten eräi ssä kSIl.J..'aalin päiväk· "kyissäkin 

vedotaan - :.den usein uuomeen, es m .: 
"Että myös pienet IUlL.t voivat kirj oi t taa me.ilmanhis

toriaa, sen ovat suo i s et ja kreiKkala iset osoittaneet. 
He ovat esikuviamne .. niin erilc.is,~11 kuin heidän SSdIL.Gn 
sa I!!Uuten on ~1 in" (Ipf ormation '22./4/41). 

T~Eän ~isasti kuuluukin sotil~lle pidettyj en esitelmien ohjel

mistoon ~ vielä lmvauksia Suoflen sodasta. 
Ken=aali je. hänen P? ~u.!j ansa kulkevat kaikesta äättäen 

yl.eisen mi el o pi t een etuneniis sä , liittoneuvosto taas sen 
Usein kuulee poliit tisis sakin piireissä nainit te.van, että "keI!!' 
lin kanta vastaa :paremmin kansen mielipidettä. kuin liittone-u.vos
~on". .fuel in diplonaatit taas sanove.t ruoraan, että liittoneu
vosto, ainakin ositi;e.in, kyllä on selvillä ... ve H ain. aseman vai
keuksista, mutte-i voi ylei'3en mielipitean takia toil!lia tietonsa 
ruukaisesti. Ir imielisY'ft tä joka t opa! kaessa lienea olemassa pää
rwajan ja liittoneuvoston välillä B~oma~ehdjstön $1hteen. Liitto
neuvostossa verovaisempe.a kantaa edustava poliittisen departemen
tin paällikkö~ lIulkoministeri" Pilet-Golaz 0' ilmeises i jo saa
nut vaimennetuksi yleisen mielipiteen 1Ia\i. 

Mutta yleisen mielipiteen täydellinen hilj aisuus ol is i 
Sveitsin ~~olustUBvalmiudelle vaara11isempaa kuin useimmille muil
le maille. Sveitsiläiset ov~ vEJ1bJ.riaan tunteneet itsensä ensi 
sijassa orr.an kant tooninsa, ja vasta toisessa sijassa valaliiton 



.. 5 -

kansa laisiksi. Kanttooneihin taas on aikci se 
ta'lut, impisn s uurv toj n vet voima . Viime maailEansodassa 
Sv,eitsin ylei se1f mielipiteen rikkinäi syys heil:onsi 1IUlan I·or a

list , v :.stus tt.:!kykyä siinä määr in , että k01:J1lUllis inen vallan
kumous oli LPUlttl v. 1918 ovella • .:>iksi p '" är' ja 
dan alusta alkaen ottanut er 3.iiks i p9.ä tert'"väkseen s ... ada koko 
Sveitsi jatt lemaan vain sveitsil""id:te. in . J a t äm.:i niyt t ää
kin s_u:in pi irtein o:--.nistu.l'leen nsi k o t c.a • 

. in i.. s teri : 
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• Oheisena l ähetJStö kunni oittaen l ähett ää Ministe-
riö le r a, ortt insa n;ot 10-12, j oiden otsakkeet ovat: 

Baltian maiden ulkopolitiikkaa (n:o 10), 
~uomea (n:o 11). 
;)uuria (n:o 12 ). 

inist ari: 

• 
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Asia : _Baltian m&i den u 2~01itiikka&. 

Baltian mai den l ähetystöt Sve itsissä ovat 
tetut de f acto ja i at vat toimintaansa . Seksakin tunnustaa 

ta niide~ pidentänät pakolaisten passit. Niiden keräämistä tiedois
ta i lmenee . et tä eksa on pel stanut kymmeni ä tuhans ia ei-

r jan ja organis oinut osan he istä. Virolai-
set. l atv i laiset ja liettual iset uskovat ' ksan va pauttavan 
heidän maansa. joskaan ei enää t äysin itsenäisiksi va ltioiksi. 

Baltian mai den edustus toista ulkomailla on vielä jälj el
l ä kolme eri ryhmää. Washi ngtonissa. Buenos iresissa ja Vat i
kaanissa olevat ovat edel l een ole s sa de jur e tunnuste t t uina 
ja hyvissä voimi ssa. Thdysvallathan ei ole tunnustanut Baltian. 
kuten ei mitään muutakaan, valt usta ja Lie t tuan presidentti 

ta Smetana otettiin siellä ~ilj attain vast aan 21 kan unanlaukauksel 
la. Toisen ryhmän muodostav t Englannissa j a sen dominioneissa 
olevat edustustot, jotka ovat ~ edel l een tunnust etut. mut t a 
joita on Ir; ydetty toimi naan hiljai s Lludessa. Kaikki nämä. edus
t ustot toimivat entistä aktiivisemmin. 

Ainoat kanner-hoopassa jäljellä olevat l ähetj-stöt ovat 
Sve i ts issä. Ne ovat 
sillä ne hävisivtt 
jälkeen.. Ne eivät 

kuitenkin eri aselIlassa kuin edellämainitut, 
virallisesta diplomaattilistasta valtauksen 

silti ole l akkauttaneet toimintaansa. iiden 
asema voi~an ~ parhaiten mäar itellä siten, että ne ovat ~
tetut de JML ad hoo. Niiden j äsenten diplomaattiset 8r ... v ...... ", ... -

det ovat edelleen voimassa, ja annen kaikkea ne jatkavat vi-

.JAKELUOH.JE: 

Dl, At. 

...... I_hjemal .. jo: 

T .... I ...... 
T .... II_ jo 11 ..... 1 .............. mlnl.terl611 •• 
EI ulltomuacluatultMn tladoltukolln. 
EI ulkomaudultuk ..... mutta ulko ..... nmlnlatwi6n IJedoi. 

tukolln. 
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r alli s es t i kin konsul aar i s t a t oiQint aansa, ~ pidentäea pakol ais
tensa passej a , j ot ka t unnus t aa ei ainoas t run. Svei tai, vaan myös 

eksa . 
Viron ja Latvim l ähe tystöt ovat edeneen en~v'"1 'issä, 

kos ka ne ennen sotaa edust i vat , kut en uom'3nki n l ähet ys t ö, maa
t aan s ekä Kansainli ~tossa että veits issä. Pääsyy heidän j äämi
seensä Gen~ve ' i in näyttää olevan t al oudellinen. Viron ministeri
nä on ent . ulkomini s t er i el t er, joka l ienee hJ~in t unnet tu 
Hels ingi ssäkin. Latvian mini sterinä on FeldwBQs, joka on ollut 
Gen~ve 'issä jo v:sta 1933. Ki intoisin seikka, mikä hänes tä on 
mi eleeni j ;'; i:inyt , on S9, e t tä hän jo v. 1937 ennusti minulle 
3aks91 j a Neuvos toliiton viel ä voivan tehdä li i t on j a i lmitoi v 
pelkonsa Sa1tian maiden kohial os ta. Liet tuan mini steri S!ulys 
nautt ii vanhen !tiehen lepoa fuganossa ja l ähet ystöä hoitaa 
Ber nis sä 9nt. Prahan minis t er i Turauskas , varsi. n ak tiivinen mies, 
joka esiintyy t äkäl äisen diplomaat tika~ keskuudessa Neuvosto
l iiton er i koistunt ijana . iksi Latvian hal litus aikoinaan ki el
täytyi myönt ·· .. stä hänelle agre enttia iika91, ei ole Feld
mansin eikä minun tiedossani. Täällä ovat kaikkien kolmen kes

kinäiset suht eet hyvät. 
Baltian minister it ovat nykyisin j onkin verr an levotto

mia tulevaisuudestaan, koska ve i t si on t änä vuonna l ähentynyt 
euvost oliitto~ auppasopimuksen pi tåisi periaat teessa johtaa 

diplomaattisten s uht e iden solmimis '?Em, mikä merkitsisi Baltian 
va ltauksen tunnustamista. Saksa ei kuiten.ka~ t ällä he t kelJ.4 
suhtautune t äll a iseen kehit ykseen suopeåati, mitä Sveitsin hal
litus tuskin haluaa j"" ttää huomiotta. 

x 

x 

Bal tien maiden lähettiläät ja tkavat tie"lB r.kin epäviralli
sesti poliittisluontoista työskentelyään, keräten tiet oja muiden 
maiden suhteu tumisaata omiin ma ihinsa ja informoiden muita lä. 
hetystäjä ja lehdistöä. 

He kertovat kansainsa kärsimyksistä samaen suunt aan 
ministeri Hynnisan tiedonantajat oskovassa. He l i säävij.t siihen. 



että he idän mai ss aan el9.e. yhä vastari. nnan henki. Pelastusta 
vot&an aksalta. Ne antipatiat 'jaksaa kohhan , joita niissä ai
kaisen;min on voimlt olla, ova!;. nytte in hi vinneet j a 90 ~ 
väestäkin on va lmis t ai s t elemaan aksan puolella nykyisiä vallan
pit äj iä vast. en . "Virol e.iset ja latvia l a i set yhtä hyvin kuin liet· 
tuala isetkin myös luot t a~at saa~~ttavap~a v pauden piakkoinkin • 

., i ihen vi ittaa t akälä isten 1 '" et tilä i den mielestä etenkin 
se , et tä ' aksa suos tui evakuo:iI!laan I kansansaksalais ina" (Volka
deutschen) yli rajan väli ai .::.. i ct en arvioi den mukaan ehkä 40 . 000 
liettual aist a , 8 . 0 1 tvi 1 ist ja 7.000 viro i s t a . uaksan 

l oitteesta nditä p ol ais i a lienee Berliiniss ä organisoi tu "kes-
kin.ä i c"-m avun yhdistyksiksi" . a r auskru! v '" i t t ää edelleen; 
e t tä er liiniin olis i jo o ' os t ettu salainen, lansallissosialis-
i in päin jo a ' a iEe~ orient oi tULe is t a aineksiEte okoonpantu 

Liettuan tuleva hE..' litusko ' tea . Hrat 3 elter j Fel ns eiv'dt 
sensij an t unne nit~an v_s t aavaa suur~it 0lnaa oEi en ittensa 

kohd lt • 
Joskin l tian _ ' en e u 3 t~j at 0 ot t 7 t ' tteuaa piak-

koi n v p tuvan Neuvostoli iton i keestä, 1-J.e e iv '" t r ohkene uskoa 
nn en voivan savut t aa entis ,=n it senäisyyden t Ci..ydel iSiyttä . Re 
olett ~at , että voimas sa on vieläkin Taisteluni-kir ~~ssa vi i toi
tet tu alunnLelna B!:2. tian ' i en muodostami sesta puoli-it senäisik
si ve.ltioiksi, joiden 3 a.ksa toivoo s i nne sij oitt8Jll.iensa naamies
teosä kautta vähitellen ger manisoituvan. Hei dän mielestään SO.J..JLÖ.L
nenkin asema olisi verrattomast i p empi kuin n~tkyinen. J a 
ovat taipuvaisia odottamaan, että suunnitelman tot EUttaminen al

kaa vielä kuluvana vuonna. 
Verrattain pian, ehkä jo kesä- tai heinäkuussa, tulemme 

näkeLään, kääntääkö ~aksa aseensa Neuvostoliit toa vastaan vai 

saako se tästä liittolaisen . 
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Allia: Suomea koskevat huhut. _. __ _ 
f)r-- C:YfI Jatkoa raporttiin nio 7Å 

. _ •• u _ u.nu . __ •• • _ ••• u ___ •• u_n n • .••• !X._n_ _ •• _ n ._. _. .__ • 

Ulkoasi ainmini steriöitä tuli toukok.24 p:nä seuraava sa

l asille: 
"54 New York Timesin edustaja Bernistä sähkött ä

nyt fem divisioonaa Saksan transit?lais ia muka jä~yt 
Suam.een. Tieto täysin ~er ätön. oplmusten mukaan Jat
kuneista kauttakulJetukslsta ei mitään joukkoja j ää.n.yt 
maahan. Voit teko lnformoida New York Timasin tiedoit
tajaa." 

3yyllinen on Mr . D.T. Brigham, nuorehko mies, joka on 
j outunut t änne viime syysb ussa, heite t tyään. jossain Vichyn 
ravintolas sa viinipullon Laval'in päätä k ht i i& saatuaan sen 
johdosta kohteliaan pyynnön poistua Ranskasta. .jain hänet kä

siini vasta toukok. 28 p:nä. Keskustelumre.e oli täysin rauhal
lista l aatua, ja sen tulos ilmenee sähkeestäni: 

"55 Korjaus luvat tu ensitilassa 54", 
mikä oikeastaan riittäisi. Kun keskustelumme kuitenkin antoi 
hyvän kuvan amerikkalaisten le~timiesten työtavoista, esitän. 
~itä lyhyen selostuksen. 

I l.!neni, että kun k.o. hälyytysuutiset olivat ensin saa
puneet New Yorkiin pohjoismaista, keikki aIilerikkalB.iset tieto
toimistot ja suurlehdet tilasivat Sveitsissä olevilta edusta
jiltaan lisätietoja. "Sil loin tuli meidän väliliemme kova kil
pailu siitä, kuka saisi nasevimman uutisen" t sanoi liIr. Brig
hame United PressTin mieh-e:n-hän väitti laatineen s9.h.keensä 
suoraan oltasta pääst i:iän., mutta hän itse oli ollut tunnolli
sempi. Hän oli saanut tietonsa yleensä hyvin informoidulta 
herralta, joka oli saanut 

oIAKELUOHolE: 

............. ~ ......................... ~ ........ ................................... ...... ............ . 

..... _ ................................................... _ ........................ .....•.. _ ........... . 
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Diplomaattis ta tietä saapunutta tietoa oli toki pi det tävä luo

tet t avana . 
utta liseks i • Brighamin. mi eleen johtui ns."Hoffmannin 

suunnitelma'1 Länsi-Venäjän valt aami seksi koiliili08aisen viuhkan 
reuotoisin sivUstah ökkäyks in. uunnitelma on tosin v:lta 1912, 
mut ta Suomea koskevat t:iedot näytt ivä t osomt t an , että sen 
sovellutusta ehkä on r uvet tu valmi s teJ.emaan. Koska nimittäin 
Baltian maat ~yt ovat Neuvostoliiton hal lussa, ja ohjois
Norj assa oleve.t j oukot ovat liian kaukana voide.kseen ajois sa. 
yht yä etelästä , essarabiasta , tuleviin voi miin , t" ytyisi .:>aksm 

4t ot t aa poh j oisen sivustahyökkäyksen tukikoh aks i Suomen. 
se l villä näin t ärkeästä seikasta, ' . igham katsoi velvol li-
suudeks en tiedo i t t aa s i itäkin . J a t äflä nähtivest i ai2eutti , et 
tä hän voitti uutiskilpailun tämän erän. 

inun ei tarvinnut sanoa lr . Bri gh ille i tään tehtä
väs t äni , sillä hän kertoi kaiken om - aloitteisesti . Vedoten 

uomen ja ' hdysvaltojen luj e.an ' st "vyyteen , j osta 01' e yksi
m.ielis iä, selost in hänelle yksi tyiskohtaisest.i uomen suhteet 

aksaan j a rulgla nt i in. K"åyttäen apunani vtista saapunutta pol iit 
tista tie oitusta n:o 1, tehost in etenkin uomen puol ueettomuu 
ta. Lx . Br i gh näj-t t i varsin ki i nnostuneelta j a tyytyväi seltä. 

:ys i anteeksi tlkauheata erehdystäi:lD.lI j a katsoi vel vollisuudek-
4t seen oikaista san ens i til a isuuden sattuessa. Kun lehdet näi

nä päivinä ovat täJIlIlä . ooseveltin puheen kai ku j a , l ykkäytynee 
korjaus jonki n verran. 

inulla on aikaiseT: in ollut tila i s uus selvit ellä ;juomen 
asemaa ja ui enomaan kumota huhuj a er äille mui llekin anglosak
silaisten tietotoimistojen j a leht ien edust e.j ille, mutta suhtei
den ylläpitoa he i dän kanssaan va i keuttaa se, että monet heiste. 
asuvat Genhe'issä ja Zuriohissä ja käyvät vai n ajoittain Ber
nissä. 
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Asia: Suuria tapauks i a _odgje t aa.n. ' 

Saksan j a Neuvostoli iton yht eentörmäys näyt tää sinänsä 
yälttämät t ömältät Toisaalta Saksan ryhtyminen rat kaiseviin t ekoi
hin vielä ennen ensi talvea näl~tää todennäköiseltä. Tilanteen 
logiikan tarkastel u j a eräät realiset merkitkin vi ittaavat mo
nien mielestä s i ihen.. että tuo r at kai s eva teko voi s i olla juu
ri hyökkäys Neuvostoli i t toa vast aan. minkä pitäisi tapahtua, 
jos se t apaht uu. vi imeis t · än heinäkuulla. Tois aalta kuitenkin 
muodostaa h l nt i vaare.llis iJaman aukon Saksan eurooppalaisessa 
linnoituks essa. Jos S ksa hyökkää itään. san t äytyisi olla varo 
man si i tä. aukko sillä väl in suurene - tai tukkia 
se sovintorauhal lt:h 

Suurpol i it t isen kes kust el un johtomotiivina Bernissä on 
edelleenkin Saksan ja Neuvostoliiton yht eentörmäyksen mEhdolli
suus. BaI. kanin sodan ai kana t ämä mot ii vi kuului hiukan he ikom-
pana, mutta vi ime aikoina se on jälle en vahvistunut. i ku-
kaan t äällä voi esittää muut a kuin ' otaksumia, usein vain toi
veitakin, mutta kun ne koskevat suur sodan Suomellakin tärkeintä 
kysymystä, lienee paikall a.n es i t tää uusi ' ht eenve t o l ukuis ista 
sitä koskevista keskusteluistani. 

S~san ja Neuvostolii t on väl istä yht eentörmäyst ä sinänsä 
picetään t äällä yhä i lme isempänä. Esit etyt s yyt ovat yleensä 
s amat kuin ministeri Kivimäen r aportissa (Ui:n tiedoituksessa 
n:o 66) mainitut • • Lisäksi tulee 88. että voitollisen Saksan 
t Unnust et tu päämäärä., boopa.n uudestijärjestely, ei 

oIAKELUOHJE: 

OIIAI. 
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tavissa niin kauan lmin maan068lllli.e koko pinta-alasta yli 50 i ) 
on t oiseen ideologiaan uskovan ja epäluotettavan suurvallan hal
lussa. Neuvostoliitto tekisi EUroopan ol emassaolon epävarmaksi 
ei vain t aloudelli.c;es t i, vaan myös poliittisesti. Vaikkapa siis 
koko luonnonrikas ukra inakin siirtyisi:ra l ista t i etä S€k san 
käytettäväks i, se ei merkitsisi pysyvää. rauhan tilaa. aksan 
tåyty~ siia pyrkiä hävittämään itse euvostoliiton nykyisen val
t ioraken uksen. Jos t aas oletetaan, että Saksa alkaisi näyttää 
väsy!llyksen mer1 ejä, euvostoli otto puolestaan. pyrkisi käyttämdän· 
sitä hyväkseen. Vain yll .. t ävä maai "anrauha voisi ehkäistä idän 
suuren konfl" tina 

Nykyhetken t ilantean annalta arvioiden voi siis. kJ-~-s 

olla vain ajan ohdasta , miHoiL aksa ryht yy t oimint .... en idäs sä • 
.3aksa V9i joko vLlä täni vuonna kokonaan piddtyä 

uus ista suur oper t ioist a - Vtilimeri 
näyt tämö - tai r yhtyä sellaisiin. 

on vain to isar voi nen sota
eess an t oukok. 4 p:nä 

Hitler teki viit t llksen ensi vue .3' ~ c.re Dlpi in asei~ 'i!.J. . Tw,ä 
"~dr i:it ti yleistä. huo1Jiot a , j se oli l t;. ..J.Lvd i t ::r k itu~in. 

idn kin lienee J ksan uI' 0 inis t • iö ke~oittanut kai ' -ie. e S · 

t ustoj t...an tehostamaan sitä, että t toä oli it l erin ule en t är-
ein koht.,. . lliakin eri:i.s vanha svaitsilä inen tu:1. tavani, joka 

palvelee pp"!'l'ljan tie oi tusos.astoH, ert oi 3ur..sm Genhe'in 
pääkonsulin niin hä.m.rnäst;''D.6en t ;"stä ohjeesta, että pyys i puhe
limitse sille vahvistusta Berli inistL t s adankin sen. Hit lerin 
viitts.uksen ei mi ... a ";:in t a_m l sessa t arvitse lJlerkitä sitä, et tä 
uaksa olis i valinnut edellise n mainit~ista vaihtoehdoi s ta. ~i 

t l veks i odotettav ien uudistuvien t a loudellisten vaikeuksien ohel
la - j oihin Bal kanjn heikot sadotkin vai l ~ttav t - on huooioon 
otettava kommunisn in leviäminen. 3 s11&isia tietoja olen saanut 
sekä Ranskasta että Ba lkan ilta. Tämä a iheuttaa Saksalle huolia. 

x} Tätä lukna ei voida kumma klPllä varnuudella laskea, koska - euvosto
liitto ei tee eroa eurooppalaisten j a aasialaisten alueittensa vä-
lillL It-i lähteistä olen tehnjC seuraavan arvion: 2 

EUrooppa ilman Neuyostoliittoa ...••••••••••••• 4.964.000 km 
Neuvostoliiton alus luroopassa: 

T .19:38 .........••.••.... i •• 4.64(). 000 
V.1939-40 val1atut alueet... 456.000 5.096.0QQ~ 

~Ueteellinen lurooppa •••••••••.• 10.060.000 • 
Neuvostoliiton koko ~inta-ala on 21.632.000 km2• 
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Eräs Ranskan valt iollisen poli i sin edu t j a , j onka tet täviin 
kuul uu juur i ko unis' vastustam i nen , kertoi ven itut taneensa 
Pariisissa muuta 'a ko istijohtaj i a , iutta saksalaist~ kiske-
neen hänen vapauttaa heidät; mihin syynä olisi se , että saa
dakseen käyttää Neuvostoliiton asi iehiä :hdysval loi sa l akka
jen a ikaans aamiseen, Saksan ' t äytyisi vas~ apal ve lukseksi j ättää 
miehitetyssä anskass a liikkuva t . asiamiehet rwhaan ; relata re

fero. 'äin ollen Å'Ak .~' painava t s:ryt v i itt avat si i he va ih-
toehtoon, että J aksa sittenkin pyrkii lopett8lllflan s odan vielä 
tänä vuonna. 

u 6n hy~oteesin puolesta, ett ä odote ttava to ' inta koh
distuisi itään, puhuva t mon iaJil. t arkka jien illie l ~stä t oisaalta 
t ilttnt een logiikka" toi«alta eräät r aliset mGrkitkin. 

Ne tiet., joita pitkin tilan t een l ogiikan t kasteltu 
veisi tähän, on vi i toitettu t äällä s aEoi n ku in tiedoi tuksessa 
n:o 66. Lisaksi huo autet e.an, että daksa t arvitsee leuvostolii
tolta niin suuria yönnytyksiä, ettei Stal in voi niuin omaa 
valtaansa vaerantamatta alostua. ~elleen, että Saksa voisi 
todennäköisesti nujertaa euvos tol i i ton helpost i, parissa ~lU

kaudessa. Kreikan mi nister i 'ar chetti, joka s aapui t änne os
kovasta vi ime maaliskuulla, tosin varoittaa täkä l ä isiä diplo
m~attej a aliarvioimasta Neuvostoliiton sotilaallisia mahdoll isuuk
sia . VaiY...ka harvat häneen uskova t, ovat useannna.t sitä \ 11lieltä, 
että ajan mittaan Neuvostol i iton kuumeiset varustelut voivat 
muodostua l:iaksallekin vaaral lis i ks i. 

Ne merkit, jotka viittaisivat 'wen hyökkääviill aika
muksiin idässä , ovat seuraavanlaisia. 

1) Hitlerin mainitaan itsensä s anoneen Jugoslavian pää
ja . ulkoministereille 'Uanin kohtm ksessa maalisk . 25 p:nä, että 
~aksan itähyökkäys on ovella. Poliittisen departementin poliit
tisen osaston päällikkö ilmoitd~inulle "luottamuksellisesti" 
aivan varmana tietona, joka näyt tää sittemmin tulleen yleisäm
minkin tunnetuksi. Poliit t isen depart ementin jäsenet ovat myö
hemmin saaneet sen käs ityksen, että Saksan armeijm korkein 
johto vaatisi hyökkäystä, mutta että puolueen johto olisi sitä 
vasta8ll. (tämän tiedon olen saanut epä.al.orasti sveitsiläisten 
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tut tavieni kaut ta). 
2) Saksa on j a tkuvae ti keskittänyt niin suuria sotavoi-

mia itään, että ne runsaas ti yl i t ävät kaikki pelkän puoly.a
tu "' en vc..at imukset. ivan viine ai koina ovat n.3.mä sotilaspii
reistä per äisin olevat huhut saaneet uutta pontta . 

3) Jaksan yleinen pyrkimys on prn-ustaa s ar ja pieniä val
tioita , j otka eivät v i elää t äys in i t senäistä elämää ilman 
sUlll'vallan joht !:1vaa kät tä. Sellaisia ovat jo ~ovakia, Kr oat i a 
j a !._ontenegro; sell isia tulisi olemaan yös pi tkin Neuvos t o
liiton l änsir j aa. oliitti sessa depe.rte;'J3ntis sa minulle mainit-

• tiin , e ttä Saksan aikakauslehdet, j oi ssa usein oVat näkyneet 
maan ulkopolitiikan ensi !JiL.Läi set merki t , ov&.t viime aikoina uu
del leen ki r joittaneet k.o. m_ista . aksa on l isännyt myös ki y
tännöllisiä va lmis t c_uj e. n t älh alalla . Ukrainan pak olaisten 
t oi -nta erliini stä äsin on oll ut jo vuosia tunne tUe Balt ian 
mai en pakol ais i s ta olen lll8.ininnut r a. ortissani n:o 10. Yalko
V3n;' j änkin pc..Kola i s i a er åi en tieto jen muk en on ruvet tu ker ää
m"::,n yht een j jollain t avoin organisoi m. Ja vihdoin Puo
lan t äkäläinen in' steri väi ttää vanm sti, että Saksa olisi 
alkanut etsiä arvovaltaista puol l aista, joka r~tyisi perustet
t avan pieneJ!lIllä.n Puolan johtoon - hän mainitsi kuulleensa sen 
eräältä kenr aalilta, jolle itselleen asia oli esitet ty - va ik-

o • ka tähän asti turhaan. 
4) lopuksi kannattanee panna merkille sekin, että tä

käläi set saksalaiset diplomaat it (Dm. Gauleiter, l ähetystöneuvos 
von Bibra) puhuvat paljon negatiivisemmin Neuvostolii tosta kuin 

Englannista. 
Täytynee myöntää, että yllämaini tut seikat omaavat mää-

r ätyn todennäköisyys luvun. Valitet t avasti kuitenkin voidaan 
ki nerkit tulkita toisinkin päin. Voidaan sanoa, että Saksa 
vain käyttää kaikkia keinoja painos taakseen Neuvostoliittoa uu
a iin pikais iin myönnytyksiin. Tiedot nykyis:is tä neuvot t eluista 
ovat hyvin hämäriä. Ne, jotka umo«i1evat Sdtsan itähyökkäystä, 
ovat tietävinään, että Saksa olis i jopa vaal; inut punaisen ar
meijan vähentämistä rauhanaikaiseen vahvuuteen, siis paljon al-

le milj oonan. 
Painavin vastaväite ylläesitettyä hypoteesia vastaan on 



• 

• 

se, että. ue.ksan. pälivihollinen on Englahti, ja se on julis
tet tQ koko maa i lmalle. Neuvostoliiton ~~kis tamine n ei l opet 
b.isi ot aa. Vasta s itt~ kuin Saksa on ympäröinyt &troopan. 
l innoi t ukseasa kest ävällä I11l.lurille. kaikilla i lman Sl unnilla, 
olisi sota uaksan puol esta lopussa. ohjois essa j a idässä 
Saksall a on jo sellainen muuri, ja etelässä se parhaillaan 
t avoit tel ee herruut ta Välimeren itäosasta taistellen, s en län
s iosasta neuvotellen . ~tta l änness ä on vielä ammottava auk
ko, joista Yhdysva ltain suur i so t ateoll isuus vielä voi syy
t ää .::i aksan ylle tulta ja tulikiveä. Saksan t äytyy, maksoi 
mitä maksoi, j oissa tukki a tuo aukko, siis koet t aa val
J.oit t aa Britt ein s a!U'et. ikään hyökkäys Neuvost olEtt aa vas
t aan ei sitä annen tule kysymykseen. Päinvast oin voisi Neu
vostolii t t o tul l a epäsuor sti apuun, hyökkäämällä Persian lah
t ea j a Intiaa kohti. 

~itetyistä 01 t t amuksi s ta edelli sen kannalla ovat t ää l
lä, p i tsi eräät oliit tisen depe.rt ere ntin j äsenet, useimmat 
(a j at t el evat) di plomaat it. Piinvastoin kuin ministeri Hynnis en 
.,öatiHIM mukaan koskovassa, ova t Jngl annin ja Yhdysvalta in 
edusta jat t "ällä teipuvaisia arvioimaan tilannetta j älkimmäi
seen t apaan. He ovat kui tenkin hyvin vuit eliaita; avoimesti 
on sillä kannalla varsinkin Bulgar ian mini s te r i, joka oli 
maansa pädmini st~ rinä 1935-40 ja siinä ominaisuudessa väittää 
tutustuneensa t r koin Saksan ulkopolitiikan suunt viivoihin. 

On nähdäkseni vain yksi hypoteesi, joka voisi yhdis
tää· ylläesitetyt vastakkaiset aj atusrakennelmat. Se olisi Sak
san pyrkimys sovintorw.haan &gl annin kanssa. Kun suurin osa 
koko länsimaailm~soista on bolshevislI!in vihollinen, jou
tQisivat ne aBkaraan moraaliseen r istir i itam, jos Saksa 
yhttäiJd,ä es iintyisi bolshevismin vihollisten esitaistelijana. 

EikÖ ol"&i ~jateltavissa, että SalIsa laskisi anilosaksilaisten 
yleisen mielipiteen Toivan silloin pakoittaa hd.lituksensa 
r auhaan' Vastaus olisi myönteinen. siinä t apauksessa, että 
.:l akea toteaisi Brittein saarten valtalksen mEhdot toma.ksi tai 
Ihdysvaltain sotaanyhtemisen itselleen vaaralliseksi. Jos näin 
olisi, Toisi myös Hessin selittämätön lento as.ada selityksen.. 



Tutki t tuaan huol e llisesti k oh i tie onannot ja punni t tuae.n 
kai ' i va i kenemis et , er äät di plo atit ovat tullee t si ihen 
tulokseen , että Hitler ehkä s i t tenkin on l ähe t tänyt luotet
t av' miehensä Angl :mtiin. .i elikuvitukselliselta tosin tä
mä t eo 'ie näyt tää, tt a ei än se olis i c3Dsil.Jlläinen odotta

...at on teko t .. SS3. s od:lBsa • 
.J ,. il ät tä e9ävo.rmuuden verho };l ien in 6lkeua ainak in 

jo ' in ver tm . Jos Sr:.kse päättää i yt:kitä Neuvos t oliit on kimp
puun , t ·;yt -isi sen t apaht ua vi ' eis t ;..f.i.n e inäkuulla; viime 
maailmansodan a i k is ten oper at i oi den t ar kas te l u vienee tähän 
tulokseen . Jos Saksa t aas. pä .. ttää hyökät.. Anglant i in, t äy

t yis i sen tapah tua vi ille ist ään. s~ yskesällä.. ~llei t änä ke
säne. t pahdu kunlp~akaan, l ykkääntyy rali kai su ens i kes s.äh. 
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j äs en\' Hioi en j a myös ercavien ...!v~~~~~~~~_....,... __ 
• voitet tuja suor i t -'.;amaan. jäs eIl.ill unsa. Ne ovatkin nyk"'iän Dahas

sa rahapulassa. oliittisesti on sihteerist ön ja työtoimiston 
asemassa huomattava ero sikäli. että j älkimmäiselle näyttää jää
väIr siia lllr09pan uudessa järj estyksessåki.o~ 

• 

Käydessäni Genhe' issä olen t avannut Kansainlii ton vt. 
paäsihteer-in ja Kansainväl i s en t yötoimiston Genevc 'in toimiston 
vt. joht ajan . Ilmoittaen, ettei minulla ole mite::Jl virallista 
tehtävää. heidän "toimiatoissaan, keskust elin heidän kanssaan van
hana tuttavan.a nykyis estä tilanteesta. 

Sekä päasihteer i Lester että johtaja Gallois tehostivat 
sitä, ettei Kansainliitto suinkaan ole "lakannut toimiIDas ta". 
Sihtöeris tö toimii, tosin hyvin r a joitetuissa puitte i ssa, pää
asiallisesti Gen~ve' issä, 80 hangen voin:alla. Yhdysvalloissa on 
pieni toimisto ashingtoni ssa, sekä finanssi- ja t'lioudellisen 
osaston pääosa Princeton Universityn vieraana, ja Singaporessa 

J toimii vanhastaan- örientalisen hygienian toimisto. ansainväli
sen työtoimiston sen silloine!!. amerikkalainen johtaja i inant 
(nykyinen lontoon-suur lähettiläs) evakuoi Montrealiin, koska 
Roosevelt ei liene huolinut sitä Washingtoniin. Genbe'iin on 
jäänyt vain pieni haaraosastoi jossa on 20 henkeä. Kansainlii
ton henkilökunta on siis Genhe' iseä noin 100 

oIAKELUOHolE: oI"'''uohjemalleja: 

Tavallinen sekä Sosiaali- T ..... IInM. 
Ta .. lII_ ja 1I .. "aI .. ... ............ .... mlnlateriOlle. 
EI uIk"........atuItHn tledoltu""ln. ministeriölle. 
EI ulkom ...... tukaen. mutta ulkoaalalnmlnlateriOn tledol. 

Malin. 

n.'A~ 
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sinaista virkamiestä , j a Gen~ve'in ulkopuolella ai nakin saman

suuru inen. 
Koska Kansc.inliiton pysyvät to imist ot jat kavat työsken-

telyään, katsovat niiden edus t a jat, että jäs envaLt ioiden velvol 
lisuudetkin ja tkuvat . Näis tä kiinnostaa heitä tällä hetkellä 
eniJ:lI!l.in maksuvelvollisuus . Kc.nsainliit t o potee nykyään ankaraa 
r ahapulaa . J äsenlis ta käsittää tällä hetkallä vielä 45 val--tiota, mut ta nii stä on 11 !:lävinnyt tä t 8. i valll:l.ttua maata. 
Olemassaolevia j äs envaltioit a on siis 34, Hiihin l uettuina 
ulgari a , 'iI.MS. j a T6.llska, jotka eivät ole ainak an vie-

• lä virallisesti eronneet, sekä Be.nska , joka luet aan jäse
neks i vielä kaks i vuotta. V:n i940 j äsenmaksuja suoritti 
kuitenkin vain 17 maata (niissä muutamia, jotka ~vat sittem
min eronneet tai hävinneet) yht . 10.3 milj. Sve itsin fr~ia. 
Täreä ei kuitenkaan riitä. Kansainliitto t arvitsee enemmän tu
loja, ei ainoastaan yll·· pitääkseen toimintaansa kontrollikomis
sion päättämässä l aaj uu' essa, vaan J:lYös voidakseen täyttää 
j äsenvaltioiden aikoinaan tekamistä yht e isistä päätöksistä 
t uva t si toumuksensa erotettuj a virkamiehiä kohtaan. 

Ulkoministeri Gfulther eri tt i Ruotsin vå!. tiopäivillä 
elok. 18 pnä 1940 sen kannan, että j äsenJle.ksu on 11 idätetty", 
koska ransainliitto muka on l akannut toimimasta.. Lester luon;;;' 

• nollieesti tuomitsee t älla i sen perustelun jyrkästi. Hän huo
mauttaa, että jos j äsenvalt io haluaa erota, ei Kansainliitto 
voi muuta kuin reki s teröidä tämän pähtöksen, mutta että jä
senmaksu on peruskirjan mukaisesti lIU.l ksettava vielä kahden 
vuoden a ikana eroilmoituksesta lukien. Juridi sesti hän epäi-
lemht t ä onkin oikeassa. yös Saksa ja Italia noudattivat 
aikoinaan tätä s ääntöä ja Ren.ska suoritti viime vuoden jä
senmaks unsa s amalla kuin lähetti eroilro.oituksalsa. Sveitsi, 
joka tahtoo kaikessa t arkoin noudattaa kansainvälist"äOikeut
ta, tullee ennakkotietojen ruk3Sl. mJÖ s suor itta.maalLf mabunsa. 
On kyllä totta. että Sve i tsi on erikoisasemassa, ei ei.noas
taen siksi, että liitto asuu sen alueella, vaan myös sik
si, että liitto on velkaa sen kv.nsalaisille enemmän kuin 

mihin san koko jäsenm u nousee. 
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Su.omen jäsenmaksu esiintyy liiton tileissä v:lta 1940 
185.609:58 kultafrangiAi, ja v:ltä. 1941. jolloin sen osuus, 
kuten tunnettu, alennetti in puoleen, 72.141:55 kultafrengiJlci, 
(kurssi nykyään 1 kultafrangi - n. 1:41 Sveitsin fr.). 

Sihteeristön ja työtoimiston ~poliitt isessa asemassa 
on eroa . Se Kansainl " i ton osa, jota sihteeristö eduS"taa, 
tu.lee tuskin edes si inä tap8.1 ksessa, että Englanti pääsisi 
sodassa. voitolle, säilymään. Toisaalta on ajatelt&vissa, et
tä akselin voittaeSsa sen s ijaan tulisi . esim. jokin eu
rooppala inen tEJ.oudellinen laitos: kahdelt eri t ah olta olen 
kuullut ohaahtin Gen~vetissä käYd~ss ään tehneen viittauks ia 
siihen suu.ntaan.. allia -työtoimiston kesku.s toimii nykyään. 
sO:taakäyväs 3ä maasS31., ja siks i tuskin voine3 palata Genll
-., 'iin, its e l a itos tu.ntuu elinvoimaisemmalta... Yhdysvallat 
on- jo vuoda ollut ja ed.ellpenkin on kansainvälisen työ
j är jestön j äsen. Kansainliitosta erånneiste ~sta ovat 
useat, nm. Unkari, Chile, Peru ja Venez'J.ela. j ääneet. aii-
en. Ranska -iJ.nloit~ i ottavansa. lilyöhs;min harkittava.ks een 

su.hteensa siihen - kuten myös l~seinliit0ll tekni llisiin 
elimiin" - mikä Galloistn DarlaiJ.tilta saaman tiedon mukaan 
merkitsee sitä, että Rbiiska ei eroa työjärjestöstä.. Vihdoin 
on akselin taholla huomattu kiinnostllksen oireita työtoi
mistoon. Saksassa on alkanut il1IBstyä uusi kansainvälinen " 
sosiaalinen aikakauskirja, joka on aivan. samannäköinen kuin 
työtoimiston ju.lkaisema, ja jonka ensimmäisessä artikkelissa 
annettiin työtoimis tolle tunnustusta. Italiaan taas on ti
lattu verraten suuri~ määriä. työtoimiston julkaisuja. n
meistä kuitenkin on, että akselin mahdollisesti suunnitte
lema aLrooppalainen työjärjestö tu.lisi perinpohjin eroamaan 
nykyisestä. 
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Raport issa n:o 13 käs i t t e l i n Kanoainl iiton nykyi stä ase 
maa pyytämät tä in~or mat iotarko it s~ssa; kun minulla ei ollut 
s yytä ol e ttaa k/symyksen t ulevan a j ankohta i seJ.:s i , j 'l r i nyt, 
ol in j ät t änyt ttbi:i.n r apor t in mu i den ki ireellisimpien j älkeen. 
Mut t a tus kin oli r aport ti valmis, kun huomasin te.k"· äis i ssä 
lehdi s s ä pi -uatisen, j onka johdos t a sähkötin inister i öl le 
kesäk. 3 pnä: 

"57 Tääll ä 'lelepr essin uutinen vir ll iset piirit 
i lmoittaneet Suorr~ lähi ' koina eroa isi Kans inl i itosta 
perääkö .. " , 

mihin sain ' inisteriön vastauksen kesäk. 5 pnä: 
"57 Aiheena i lmeisesti Oksalan eduskuntak~rsely .. Kun 

budj e~issa ei määrärahaa ll i ton j äsenmaksuun mut tei 
Suomi i oittanut eroavansakaan pitää suhdet t amme liit
toon epäselvänä Pl rtää selitystä. Ulkominis t eri vas tan
nee l ähi pä ivinä. Tl edoks enne vastaus vält t änee puuttu
masta erokyeymykseen todeten liitto ftiktilli sesti le.km
nut toim.i.ma.sta joten jäaenmakau samoinkuin U . li:n kan
sainli i tto-osasto ja edilstllksemme Gslhe'isse. käyt ännös
sä aiheeton 57". 

damaan aikaan nä in saapuneista Suomen lahdi$tä edustaja 
Oksalan kyselyn sanamuodon sekä Suomen SosieJ.idemokr e.et in pää
kir joituksesta toukok. 31 pnä. että perusteluna jäsenmusim 

rit tamatta j ät t ämiseen esitetään mm. se, ettei;Lt ~uu~ jä
senval t iot ole niitä suorittaneet. 

Kysymyksen käsit telyssä näytti mi~lestäni voivan syntyä 
väärinkäsityksiä, joita olisi syytä vältt.ää. Raportif: sani n;o 
13 olin j uuri esittänyt kaksi tosiasiaa: 1) että Kansainlii
ton virastot toimivat, vaikke.pa vain h~vin " ienellä liek ' 
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je. 2) että 17 j äsenvaltiota on ksanut j äsenmaLunsa koko-
naan tai osittain viime vuod .lk. Varmuuden vuoksi menin Po
liit tiseen departementtiin vielä keskuste emam asiasta. ieles
täni olisi näet tärke ~tä, e ttä Suomi, mikäli mahdollista, toi
mis i t äs sä aei::'3sa samalla linjalla l: 'lin Sveitsi ja uotsi. 
8 inkin kuulla , et tä uotsin inisteri oli hiljatta in käynyt 
depsrtement issa sar:a lla asialla. Hänen k~insä eiheena. oli 
ollut se, että Änglannin mini steri Tukhol mas sa oli tehnyt 
sin .1.aJlitu s ('>l 1'3 jonkinla i 'm esit yksen liiton jä en~aksun Sll 

rittamis esta. Sain Sveitsin asenteesta samanla isia sel~tyksiä 

kuin uotsin mini steri, j a ne ovat seuraavat . 
vs itsin hallitus katsoo, että Kansainlii ton toiminta 

nykyisin on varsin vähän hyödyllistä, mut t et tei ajankohta 
ole sopiva erokysywyksen ss ille0-1:; t ami seen. Ranskan eron j älkeen 
ei kylläkään mikään Sve itsin naapurimaa enää ole li iton jä
sen, ja ministeri Bonna kertoi, et tä kysymys Sveitsin erosta 
oli sen johdosta ollut hallitwrsessa keskusteltavana, mutta 
jätetty sikseen, koskei tois aalta akseli antaisi todennäköises
ti paljoalrean arvoa sellaiselle eleelle (kumn kävi ilre.i Ro
manian t aI>al ksessa', kun taas toisaalta angl08aksilainen 
katsoisi sen merkitsevän myönnytystä akselille. Sveitsin kanta 
on 81l.B toistaiseks i: guieta non moyere. 

Jäsenmaksujen -suorit tamista Sveitsi on lnrkinnut ensi 
sijassa oikeudelliselta kannalta. Liiton talousarvio v:l~e 1940 
oli syntynyt täysin säännönmukais9SB8. j är j estyksessä, hyväksytty 
siinä yleiSkokouksessa, joka pidettiin Suomen ecdan takia jou
lukuulla 1939, ja siksi Sveitsi oli, niin raskaalta kuin se 
tuntuikin, maksalut viime vuoden , jäsenmaksunsa (noin puoli 
milj. fr.). 

Aivan toisenlainen on lii ton talousarvio v;lle 1941. 
Yleiskokous oli tosin siirtänyt 0llB. t ja neuvoston valtuudet 
pääa :ilJ.teerille, työtoimiston joh.ta jalla ja kontrollikomissiolle 
yhteisesti. Kun kontrollikomissio kokoontui syysk. 28 pnä 1940 
Estarilisaa, olivat kuitenkin komission puheenjohtaja Hambro; 
sm neljä jäsentä., pääsihteeri ja työto~n johtaj~sa. -



- 3 -

Siitä huolimat t a komitea 1 a.ti t alousarvion v:lle 1941, hank
kien sähke itse F.an:bT:)-ll hyväksymi sen. ~:9por t de la Commissi on 
de Contra1e pour l' annee 1940", Doc.C;L52.li.139 .1940 .X. t Gen~ve 

4/11/40). Tällsi s is s& ol osuht e i ssa synt~llyttä t alousar riota 
Sveitsin hallitus ei ole t a ipuvai nen ketsomaan säännönmukaises-

101 a sitovakB i - se on 1 e
tunnustaa lailli seksi., Tästä syys t ä 

jäte t t y pois veitsin lisäbudgetista, 
oli jätetty parl ent i l l a . 

, 
t i synt yneeksi ja j äsenv 
l a i tl t jota ei voi ten 
oli j äsenLZksu l i itolle 
joka j uuri kesäk. 4 pnä 

Sve i t s in halli tus e i siis vetoa siihen , et tä i iton 
to in:int olisi lakannut- koskr. s en toiminta j at kuu ainakin 
symbolisesti. Se ministeri Gilnther in l ausunto, josta r aportis
sa n:o 13 mainits in, ei nähdäkseni ollut t arpeeks i harki t tu 
j a Suo;!len h ll itus vältti kin as it ' äm3.stä vas t aavanlai sta lau
s untoa vi ime vuoden budget tikeskus~elun yhteydessä. utta jos 
niin edelleen tehdään, herää kysymys J millä peruste~.l1a sitten 
j9.selli:le.knu v:lta 1940 j äte t ä....n suor i t t <> t t a . ll.orae.liselta kan
nelta Suomi on miltei a inoa maa, j onka voitiin odot"täa mak
savan v. 1940, koska lii t on vi ' "e i set :pal ~lukset koh 'istu1va 
j 'luri Suomen avus t a:ni seen, mihin Poliittisessa de:partementissa 
vi i tattiinkin. Jos hallitus ei kui tenkaan kat so voivansa mak-
saa, voi ainoa perustelu ol la se. että finanssi-
vai keuten:o:ne ovat liian. ylivoimai set salliakseen niinkin tuntu
van su.rame.n kuin kyseessä on suori tta.mista niin vähäiseen tar
koi tukseen kuin mitä 1ii ton t oi.re.inta nykyään edustaa. 

Nämä näkökohdat, alistin fuinisteriön har ki t t a vaksi tä
nään 1ähettämälläni salasähkeellä.: 

"59 Perustelut KL ei toimi jäsenet ei maksaneet 
osin · tosiasiain v~taisia. Juridisesti olisi 1940 mak
settava ellei ~WI. ehdotan perustebiksi toiminnan heik
kouden ja lnan8sivaikeutemme . Bwlgettia 1941 ei tun
nusteta säännöllisesti ayntyneaksi kelvSlnee lisäperuste
luksi. Sveitsin aksu 1940 s uoritet tu 1941 ei aaorit--. 5'1", 

mikä tä.ten vahvis tetaan. 
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Liittoneuvoo äskeinen puhe oli ens i llJllläinen 
nulko~inisteripuhen Sve itsissä kolmeen vuoteen. Vaikkei seA yleis-

sisällys joa mitään eri oista . sen vivehdukset 
.&t.enkin sen kylmyyS Jnglanti a j a s ydämellisyys 

anottanut puheen suopeasti. mut-

ylimi elises ti. 

Kolmeen vu.oteen ei Sveitsin hall i tus ole vir li ses ti 
j j ulkisest i .... i t ,Uyt suhteiu.. an t.:.lkova ltoihin. L: i.ttoneuvos 

to j kenr ali ovat kyllä monissa voimallisissa juli stuksis saan 
oso ittaneet , mitkä OVtit maan ylei sen ulkopolitiikm. puolueetto
me.t perus kivet , t t e. varsine. ista "ulko inisteri uhette" ei ole 
t ·· t.llä pidetty ennenkuin kesäk .. 4 pnä. ,otta oli vi ime a jan an
nen kuolsIDaensa liian s airaalloinen pit ·· ilieen sel aista , ja 
hänen seuraa j us a Pi let-Gol z, joka oli valaliiton presiuentti
nä vi ime vuoden , ei ehkä halu.nn.ut t i voinut sall i sta p~tää 

uuden virkans a alkuaikana. Tämän kev ·· L.n t paus t en vaikutukse t 

Sveitsissä antoivat kuitenkin aiheen, j a. alli tuksen kertomuksen 
käsi ttely p rlamentissa t r jos i nyt tilais uden sella · en pu

heen pitämiseen. 
Pilet-Gol z'ta pidetään syystäkin varova i sen ulkopolitii-

kan kannat t a j una. Sveit s ille "varov i nen ulkopolitiikka" erkit

saa nykyään suhte i den parantwniste. aksel i in. Tämä asenne on 
vienyt hänet usein yleistä mielipidettä vast aan , jonka suunn s-
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ta olen a i k iset.iLin r :::._,ortoinut . Kun Pil t-Golaz lisäksi 
romaan i s ena sve i tsillisenä mi el ell9." vilje lee iroonista tyy~ 
l iä, ei häntä juur i voi sanoa kuns anon . s eksi . 
or.LL. inen puhuja hän on, j a ti:Unä etu on (ll ttanut häntä 
~yvin säil ttämään as e!lli:.nsa . 

vei ts in ul 'o inister in puhe ei voi l eensä sisäl
tää mitä" oa.ottaLlatonta. 3 en ydin on tietenkin aina ja 
oli nytkin "t "ydelli s en j a vuosi sat isen puolueettomuuden" 
uudistet tu v..l,~ utus . S t tuva oli s i ihen li ittyvä huo autus, 
että sveitsil"iset ov t t .. ,' as enteensa vuoksi joutuneet 
entis~ eri stet pään a~ em~an j a ovat i den ~siden s il
missä öI '.:. inoal tuis i a tai merkillisiäll ("uniques ou ain
guliers" ). Sve it s in ehdot on puolueettomuus näJ'"'.; t ää muista 
anomalialt a , j a s i itä johtuu V'de.r ink"sityksiä , joita leh
di stö on pai suttanut, saaden s n johdosta puheessa varoi
tuks en. Puolueettomuus vaatii suur inta pidättyväisyyttä mie
lipiteen i lmaisuissakin. 

Taloudellista asemaa käsitellessään Pilet-Golaz kerta
si s en sve i tsiläist.en mielilauseen , j olla he määr i ttelevät 
asenteensa 00 En uus j är jes.t elyyn, nim., ettei lhr ooppa 
voi aj o.n itk 'än olla 0 alle i tselleen. kylliksi. NykytilEn.
t eessa J§urooppa saa kärsiä puute t t a j a 3veitsi on siinä 
etuoikeutetuesa asemas sa. . "ssä hte dessä s<:.i uomikin 
(Ruots in s",ur ' ssa) ' lnln..n.2..n , nu:.ana, joka ei ole enää so
dassa ja jolla on pääsy merelle, j a joka siitä huoliLlat.
t a kärs ii - s iis. tav 11 en. es.imerkkinä si. i-;;ä, kuinka ny_ 
k iset va ikeudet on nur kumatta ks s t t tävä. 

Kaikki vii t ukset ulkotai,seen uhk en j a kaikki ul
j aat s-anat vastarinnasta, jotka esiintyvät alussamainituissa 
julistuks issa, loistavat puheessa pois saololl en. Puolueett0-
muudan parhaana puolustuksena Pilet-Gol z esitti (GUntherin 
äskeiseen pW:ees.ean viitden) hyvien suhte iden r61 hal.lisen 
v alinnan llUihin maihin . Puheen kiintois in osa olikin sa, 
iossa he.rkituin vivahdukain määriteltiin, millaisia nämä hy_ 
vät suhteet kuhunkin suurvaltaan ovat . 

Yhcl.t-sv allat sai kiitoksen iitä, et tei kohtele ]h-



rooppaa yhtenä b 0 " ina , vcan .. tää vei t s in srikoisaseme.n.. 
Verraten vähän r::e kitsevänä a init tiin Venä jä (sve i tsil"i set 
vält t avä-!; vira llista u' ' it ys t ä "Ireu os t ol i i tto"). Too_ttiin 
.. te ty k:.u:;rpas 11 ' mue, jonka ,1er l( i t ys ::i i __ u aksan hy
v'~s tä k h_0s t e .. 

ADglant i sa i ky lmän ko. t elit..an t er vehdyksen. 3"en myö
t dunt o "ki i peilij äin ke.nsaall koht o.e.n on i lE.annyt viime tal
vis t en "'ve i ts i n K;..ll !.'unki .:1 pO' itus t en _ilieutt i'3n ristirii
t ojen kOl.tuudeIl!llill i såsse. r&t !~j':lu ssa , . u t e i a indc 6.D. vielä 
sa~ron helpo~ t~is es s . Jos uve i ts i t oivoo en tlmSn Jötätun~ 

toa ~l ni t a, se puolestaan suo s i t ä 'uns aas t i ~. al le 

" poli i t b est e. j'" jes t j "'s tä l'iir wnatt e." . ' ämän kärs in.,-kse t 
selit t ävät i b nnaet VI'.. : '3'.lda t , j otka o. d muuten oh' 'eneviä 
j a viili~ i s i ·· . 

IärepiI ' ·· t 

u~ - et kellp aso]i 
s enat kohii~ t i vat Itcl i aru1. Vast atehdyt 

set osoi t t ev.:.t , l inka van', oj j sydä-
elli3iä Däi en naI'.. UI' iJc. i en Sl: b.t e9 ovat . "'k illen s anoma

l al:' i p"le i ik. i on ohi j a un h '3t t u j a mo EIIDlIlin.puolinen 
t ämys on suurem.; i . uin k 5 '. an . ..~iv htä .:9a ljoa ei 
da s ano s e ist a ' ::.kE s.an , jotke ov t t .. kei ät j a 
l a ark luontois i:! at. Svei ts in suht eet Saksaa:t ovat kuitenkin 
lIenemaän j a are pi e. kuin ko rekt it". Tos in t eloudelliset 
neuvot te lut ov~t oso i t LE.utuneet vaike iksi , t t a sen selittää 
esilläolevien kys vst en t ·· ·key,s. Tähän as t i on . all ekin 

alla ollut !:lElu pääs ~ ä so i seen j a on siihen mE.. en
nen p"ästykin. Li ikkeelläo evat " t srkoituksa liset huhut.1I ovd 
kaik..ri väär iä. 

Pilet-Gole.z 'u :puhe on varsin yksideli3_st i hyvdalyt ty 
Sveitsissä. Beruin~ poliit t i s i ssa pi ireiss~ nähdään s i inä hlot
tao mestarillben t asap inopolitiike.n j a tko. Ja yleisön ym

märtämys on ollut odotettua parempi, sar.ot an p lii ttisessa 
cia par t emen t i s 58 • 

Ulkoneilla nsijaan ovat vust av~ikut~ffi et olleet eri-
1 isia. It liao j a Ranskan lehdistöt ovat kyllä kO!lllJlentoi
ne et puhetta suopeasti , wtta ;:)aksassa nb.:,'iään siihen suh-



• 

t udutun., ellei kieltei3"s ti , niin kuitenkin "ärät yllä yli
mielisyydellä. D JlT . E:n kir j 9env. ihtc,j en. sähkeestä päättäen se.k
sala i wet oli s i vat varsinkin odot t aneet ankarampia s anoj a 
lan' Ei. koht en. Tämä vuor ostaan r iit täs. t~-ydyttäInäkn Jnglantie , 
s anoi rc.inulle s e!l t äk" äi n.en . ni st er i . 

ilie an r Gllskan- j a s aksankielinen t eks t i ohe istet e.an . 

/// ' / 
tI · /~~J · 
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La politique exterieure de la Suisse 
Un expose de M. le conseiller lederal Pilet-Golaz 

I . '('A" l" . Berne. 4 jui n. 
g .. :A IOttasion de l'examen par Le 

Consell des Etats de 10 geslion du De, 
parlement politique lederal, M. Pilet
Go~. chel dtl. Departement, a lait mer
credt apres-mtdi un expose dont voici 
les passages essentiels : 

n va de soi que le gouvernement d'un 
~tat n.eutre, lorsque la guerre s~vit A 
1 ex1 ~ rleur, ne peut Mre toujours et 
partout en communioll de pensees ou 
de sentiments avec I'unanimitc de 1'0 
pinion pllblique. Mais nous avons la 
certitude de n'avoir ri en entrepris et 
r ien fait qui no soi t A I'avantage de 
notro chel'O patrie. Cela nous sutlit. 

L'opinion de I'homme de la rue 
et celle du iouvernement 

'Ces divergences d'appreciation n'ont 
r ien de surprenant., car I'homme de la 
rue juge au jour le jour, sou~ I'impres
sion et parfois I'impuls ion des nouvel
les quoti dien ne . Le Conseil fMeral, 
.1m, doit concevoir et agir, guide par 
la Taison et le eul interet du pays, en 
fonction, non seulement des evene
ments, mais de leur evolution proba
ble. La differenco est sen ibl e. C'est 
pourquol les discussions publiques de 
politique etrangere, da1l8 les circolls
tances actueiJes, ne sont pas toujours 
opportunes. POUl' 4! tre utiles, elies exi
gent beaucoup de retrospection ou 
d'anticipation. Chacun ne s'y soumet 
pas volontiers : I'immå!:liat present lui 
lmporte bien plus. Nous Ies evitons 
donc, - de propos delibere, - quand 
elies ne sont pas absolument indl«pen
sables. Ce qu.\ I)e veut pas dlre que ' 
DOUS nous y deroblons A tout prix. Au 
eontralre, je suls heureux de I'occaslon 
qut m'est donnee aujourd'hul de "tai" 
)e poiot >. 

De quoi l'avenir at·iI fait? 
(:e n 'est pas que j'ale A fatre des 

'communJcatlons trl!6 rejouissantes. 
Les temps sont difficiles et I'avenlr 
est Incertaln. Demaln, - mlracle re
serY6, mals II taut reserver le mlracle, 
- ne nous apportera rlen de bon. 
Neanmoins, grAce A I'estime affectueu_ 
8& que notre pays a BU 8'acquerlr danll 
)e p&IIse, notre IIltuatlon n'eat peut
etre p&II aus,1 lIombre que certalD8 ont 
tendanee ~ le 8upposer. 

Notre aituation priviIe,iee 
• Certes, nous aurons il. souffrir. Mais 
c'e t le lo t commun. La guerre mili
ta ire qui jusqu'A maintenant nous a 
epargne, menace de deborder notre 
v ieille Europe. DejA eile bat son plein 
en Afriqu e. Eila a penetre depujs peu 
en A ie. L'AtlanUque est un mouvant 
champ de bataille. Le proche avenir 
p eut opposer continent A continenL 
Oue le blocu et le contre-blocus en 
soient attenue.s, c'est ce qu'i1 serait 
bardi de pretendre. Le ravitaillement 
et le eClulIlges, indispen ables A la 
prosperile de peuples modernes evo
Jues, deviendront do plus en plus dil
ficil es. L'Europe, chacun le sait., ne 
peut il. la Jongue 5 0 suffire A elle-m@
me. En core moins la Suisse, par con- I 
sequent. Attendons-nous donc A des ' 
restri ctions de tous ordres, de plus en 
plus nombreuses et sevcres. Acceptons
le avec bonne hum euI'. Nou demeu
rons si privihlgies, il. tous egards, par 
rapport aux autres. P OUl' ne pas sorUr 
du domaine a limentaire, nous t en
dons-nous bi en compta qu'i! n'y a pour 
ainsi dire plus de pays en Europe -
je ne parle pas de la viande - 011 le 
pain, le lait, le fromage ne soient ra
tionnes ? C'es t la cas de l'Anglelerre 
comm e d Etat continenlaux .. 1~me 
Ja SuMe et la Finlande, qui ne sont 
pa ou plus en guerre et ont acces A 
la mer. Nous n'avons pas le droit de 
nous plaindre. Jusqu'A maintenant., 
notre necesssire n'a pa.s ete toucht! et 
.Je sscrifice, - en talt., pa,s en lettres, 
- De commence qu 'avec le necessai
re, rappelait le president de la Con
federation, II y a quelque jours A pel
ne. Soyons donc reconnBissBnts. 
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Notre neutralite eat ahaolue 

Nous devons l'l!tre d'autant plus 
que notre situation explique moins 
ces avantage, Ne nous faisons pas 
d'illu ions: nous sommes de plus en 
plus i olk, geographiquement _ en
cJaves q'ue nous sommes au centre de 
I'Europe - et pOlitiqucment, parce 
qu'integralement et seculairement 
neutre , A ce litre, nous ommes uni
ques ou singuliers pui que notre neu
tl'aJHe est absolue, A nou , cela paraft 
naturel. C'est teJlement dans notre 
tradition et notre pensee subconscien
te, Mais POUl' tous les peuples bellige
l'ants, pl'ebelligerants ou postbellige
raul, c'e t - naturellement aussi _ 
une anomalie, de moin en moins sen
timentalement comprebensible, D'oll 
de frequentes difficullcs et de mulli
ples malenlendu. Nous ne realisons 
pas assez que tous ceux qui sont di
l'eClement entrafnes dans Ja tourmen
te et dont Ies efforts sont tendus å 
I'extreme, ne reagissent, ne peuvent 
r eagir comme nou . Leur ~ensi bilite 
e t Ilutre, leur interpretation differen
te.' Paroles, ecrits, actes, prennent A 
leurs yeux une imporlance que nous 
ne leur avon pa.s atlribuee. II faut y 
.~onger. olre attitude generale - å 
tous - doit s'inspirer de cet ctat de 
cboses, si nous voulons maintenir cor
rects et si possible amicaux les ral>
ports que nous entretenons avec re
tranger, 

Dans I'ensemble, i1s sont salisfai
sant.;;, sl j'etais diplomale, je dirais 
tres satisfaisan ts, pour les condillons 
aetuelles, 

LES GRANDES PUISSANCES , 
ET NOUS 

Les Amerique, par eIemple, qui par 
leur eloignement de notre continent 
pourraient l!lre portas - ee serait nor_ 
ma.l - A le traiter en bloe et A eonsl
denr I'Europe comme un tout. se sonl 
montDees disposees A comprendre nos 
besoins partieuliers. Elles eontlnue
ront A le fairo, nous en avons le tenne 
espoir, m~me al Ies eireonstan'ces ve
naie.nt A se modlfier protond6ment. 
Noua ne n~liJferoDS rion å eet ettet. 

La Bussio, - Je Ja mentlQ86e iei 
paree que c'est une de nos roui1L pour 
le Nouveau monde - vlent de eench:
re avec noua una convention tommer
ciale dont DOU. _camllton8 un rpset'
rement 6conolDlque heureux, 81 n09 
volsi.ns du Nord veulent biel! ,- eom
me nous le lIeneoDS - en faeill,ter pra-

I tlquemen~ - mati .... ~eres et 
transJt - ~UR"emftnt: 

I L 'Empire. brlta:aP1quo, eD«8«6 dan. 
una lutte C&pi~ conaerve A notre 

, egard Ja' 8Ympathle qu'U epron e de
lft1Ie ~inJII pour le. lIays des 
«grim ., C'est elle QUI a pennls 
de resqu e 6QUltablement et SIlIfe
mea les dItfleulte. QUl pouvaJent r6-
sutter d'6dnements rl!ln'ettables, le 
8Oo..:.D~ment, aux survols de no-S 'folre J'automne dernler et aux 

, ei ta ele &ale • de Zurlch 
hlver. I m'6talt permis d'6mettre 

ee serait que la stricte poUti
..,pllqu6e au CO.utlDent 
besofDs JIJ'OIII'8II. daDB 

et de toua ceu QUl 

_":.D~ 

La France? La. France, apres sa. de
faite dont les conseQuences profondes 
et lolntaines sont loin d'/ltre encore 
previsibJes, se recueille et se reprend. 
LI est conforme A la nature des choses 
que sa vie internationale se fasse au 
ralenti. Ce qui lui importe, c'e t sa 
re tauration nationalc. Mais au ryth
me qui est aujourd'hui le leur, no 
rapports avec elle temoignent touJours 

'aneienne amitie quj unit Ies deux 
IIles 8Il cQurs des siecles eI ql1~1 

que fut le regime de nolre grande VOI
slne. t:evollltton qu'el/e opere pour re· 
J)IIPl!!" ses desastres explique, ~an qu'i! 
soit neces aire de chercher d'sutres 
causes. Ies difficulte moroenlanees et 
d'ailleurs Iimilees qui peuvent surgir 
entre nous, La volontc et la confiance 
r eciproques en auront aisement rai
son. 

Quant A l'Italie, la toute recente 
conelusion des nouveaux accords com
merciaux demontre avec /'evidence ir
resistible des fait s combien nos rela
tiOD5 traditionnel/es son t demeurces 
Ctroites et cordiales. II n'en peut aller 
differemment. Les deux pay , le grand 
et le peUt, se eonnaissent et s'appre
cient trop pOl1r ne pas conserver, dans , 
Ies bel1res graves Oli se forge le de tin 
de I'Europe, Ies liens nombreux et 
chers qui I,es unissant et les rappro
ehent. Certes, å l'occasion, quelques 
nuages traversent leur ciel politique. 
La. discussion de presse qui vient de 
s'apaiser en est une preuve indeniable. 
Mals sl nous J'avons regreltee, plu
sieu;s des griefs formul es n'etant pas 
vraiment justifies et d'autres exces
slfs, nous savlons qu'elle ne se prolon
gerait pas, ni ne degenererait. L'/talie 
DOUS avait montrå trop de eomprehen
slon notamment depuls Je debut de 
la g~erre, POUl' modifier dans sa puis
sance actuel/e son attitude fonci ere
ment bienvei/lante. Peut-Mre est-ee 
preeisement eette blenveillance ami
calo, dont 'elle ne s'est polnt departie 
A notre egard, qul expllque des reac
lions que notre reconnaissance de
vrait savoir' prevenir, Je ne ~erals pas 
loln de le peDser. Quoi qu'j) en soit, 
ce ne sont que des brumes passageres, 
je I'al dl&, et fort heureusement, elles 
se disslpent vlte il la ehalellr de nos 
eonstantes relaUons, Celle -el vien
nent une fois de plus, de se rarrermir 
et d~ s'amellorer eneore si possible. 



• 
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Et I'AllemBgne? Cru' i! e t natureJ 
que I'on s'intcres e particulierement Il. 
nos rapport avec Je 111"'" Reich. Non 
seuJement de tout temp nous avons 
enlretenu des echanges de tous ordres 
et vitaux avee notre grand voi.in du 

ord, mais sa foree chaque jour pJus 
ma nifaste, le röle qu'i! est appele a 
jouer dans le drame social qui boule
ver e et trans(orme l'Europe, al tirent 
irresis ti blement Ies regards e! fi xcn! 
sur lui I'attention. Eh bien, f al Ja 'a
ti faetion de eonstaler que je resterais 
a u-dessous de la veri te si je me bor
nais Il. dire que ees rapports sont des 
plus eorrecls. Ils son! plus et. m.ieux. 

Sans doute, avons-nous peTl odlque
menI des negociat ions economiques 
ardues. Mais, cela s·expliq·ue ai emen! 
par les interl!ls considerables en leu, 
cons idcrables au sens absolu pour I AI
lemagne, su r les epaules de laquelle 
repo e UIle grande partie du con tinent. 
Considerables au sens rela t if pour la 
Suisse, vu sa situat ion geographique 
et sas besoins essenli els en mBti~ l'es 
premieres. Toujours, jusqu'a mai nte
nant, ces negociations on! abouti , et 
abouti en temps utile, malgre les en
treprises majeures q!-le pOlIva i! a ,:oir 
par ailleurs notre pUlssant partena.l re, 
anjme eomme nous du de Ir de s en
tendre. Je ti ens Il. le proclamer bien 
haut iel et profiter de I'oceasion pour 
m'i nscrire en faux, avee une absolue 
nettete, contre les bruits tendancieux 
qui parfois eireulent et dont I'origine 
impure n'a rien d'autoehtone Je plus 
souven!. Hs sont extr~mement fAeheux 
et notre devoir Il. tous est de Jes reje
ter categoriquement, d~ qu'lls surgis· 
sent. 

CoiDmeDt IllraDtir 
notre iDdepeDdance 

J'ajoute que sl, en outre, queJques 
journaux, de part et d'autre, voulaJent 
blen se montrer plus eomprl\henslf9 
de la sltuatlon, notre tAehe n'en seraH 
å eon tour que plus faelIe. Nous ne 
nous lassons polnt, en ce qul nous 
con cern e, avec convictlon et confian- I 
ce, de dhelopper nos bonnes relations. 
Nous le falsons d'autant plus volon- 1 
tlers Q11e notre ettort 89t dans la IIgne ' 
de notre poUtique tradltionnelle. 

Pour garantir notre Independanee 
et notre IIbertll - blens supr@mes In
tanglbles - elle se fonde SUr la neu
tralltll ·.gq. nous recommandalt dejA 
Nicolas de Flue, qul nous a permis de 
traverser Indemn89 de dangereuses 
tourmentes et reste reconnue par eba
oun, 'parci que 101&18, nM rllelle sau-

vegarde. Mais os n'est Jl8Il un aralt 
seulement, e'est une obllgation morale 
et juridique. Elle nous Impose une rll
serve particuliere. Si elle nOU9 Interdlt 
de nous maier des affai.res des autres 
- P d S plus que nous ne voudrione 
que Ies aui.res , 'oceupent de nos af tal
r es - elle nous deeonsellle le /'Öle de I 
eri tique et de juge. Nous avons trop 
tendan ee encore å dlstrlbuer I'eloge et 
le bJåme. a jongler a vee Ies bypotbl!' 
es, a jouer parfois aux prophetes, 

Laissons Il. Dieu le soin de prononeer 
dans rin t.egrale sagesse de 899 desseins 
et inp iron -nous des excellentes re
com mandalions qu·adressalt. recem
ment S. E. M. Gunther. ministre des 
a lfai r etra llgeres, au peuple suedol.s. 
Elles valent pour nous comme pour 
nos am is scandinaves. 

CeUe a ttitude est d'autant plus ne
eessai re qu'eiie seule nous permettra 
de jouer le rOle aetil, modeste mais 
combien r eeonfortant. qul nous jn
combo dans le grand deehirement unl
vel·sel. Petit Etat, forme de petils peu_ ~ 
ples de langues, de raees et de con
fessions differen!.es, fraternellement 
unis, nou somm es I'exper lence redui
te, mais vivante, de la eollaboration et 
de la comprebension reclproque. Nous 
demontrons par noi.re existenee m~me 
que le rapprocbement des nations 
n'est PM un vain mot. A nous de don' 
ner a cet exemple - modeste, je le 
repete - la haute slgnification qu'if 
peut rev@!ir, en faisant preuve d'intel
Iigenee, de cOJur, de bon vouloir et de 
solidarite. Cultivons des relations ami
eales avee tous. Sans jamals nulre å 
personne. soyons pr~ta Il. servir cbacun 
et par chacun I'bumaoi te ent.i~rl). 
Ainsi nous meriterons, dans le respeot 
et la dignite, par notre calme, par no
tre ponderation, par Ies sacrifices cou
rageusement acceptes. I'estime dont 
nous avolls jolli au eours de I'blstoii'e I 
et Ies benedictlons que la Providence 
nous a gratultement et gllnereuse-
ment dispensees. I 

Voi.re gouvernement y consacre see 
forees. Avec volre appui et celui du 
peuple sulsse. iI reusslra. Ay.ons con
fjance. 
!I ••••••••••••• Ii . 
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Unfete 4ufJenl'olitifd)e ~4ge 
Cfddiruugen ~unbdr4t l'Udi bor bem etauber4t 

l8unbri tRt \lHd 
ii&cr unlrrr ~DlitiidJ" l!R!\e 

C!il ,',rjl,~1 fidj ~on f<l6fl. fo iii~ rl, btr (i~ef b,. 
'l1olitifdjen ~,potl'1II"nl~ on.. bal! . bio. !R,g"<UIIg 
einrB nl'ultnl r ll ~onb('6. 'urnlt brt UntO IIn llu~tol1b 
luit tef. llid}1 imntrt unD ilberaU Olit brr rinjlimmigrll 
öff"ntlid)<'1I !D1.inuno in (l).banr. lI . IInb Glrjii~,". 
gcm.illfdjajl bT.ib.1I rOllII. e;ol d).~ loilrb. b.t Olla. 
brotut b •• ~irrol;j nl.idjrommen. ~H"t lUtt rjabtl' 
bi. @.tuibr)" I. nid)t~ ulllrrnummrn lI11b nrton tili 
f)ab.n . bo i! lIid)1 .l"m !ll 0 r I • i I IIl1j'''. Ii.b.n 
!!l 0 t • t 1 0 n b" ~ geJu"j.n lUOt<. i .. o.niigl IIn;j. 

2ll<I~ li'nl itbrig.nS C! rilolln lidj" in b.r alllo~. 
grl r rl,"w !!l, r I d) i ,b, II ~, i t b.t $. u r I " • 
r U II 9 1 ~,r !Dlann uon b,r Glrafl' - b, r !tllrd). 
Idjnifi ' jd)lu.i.rr. IDmll Gi. li,b.t lOOU", - mle,lI 
nad) b," aug."blidlid),n C!illg,Ollllg.n UII I .. b,m 
ijinbnJd. ~il1 Hnb luirbrt audJ unll't brm i:.nltf b~~ 
~og''''"0' .gcnl)ri len. G.ill. (!illfl,UulIg 3u ,.~nrn ' II 
l"jdjr/inft bllrd) S ,il unb lllollln. um nnt b"f' b,, · 
ben ilimrnfhmrn 011 n"ullrlt. SDrr ~lInbr~Tat ba
o'gen mufl HIUliA'" unb lla"brltl. nod) b,m (~.o~t 
brt mrtllunft Hllb brij aUelnlnen 1?nnbr~tul1t}l ~ 111 
!IDt1<bigunA uid)t nur brr l\}rjd). llniii.: lunb,ru. oud) 
il)r .. uorouond)t1id), n C!nllu!~lunQ. ~11I br~ru l lOU1,r 
Iln lerld)i,b! ~oru111 finb ~ '. 1" n I 1, d), Ii r u r. I • • 
r un Q' n i,o.r ~I u[lruvul,h( uul.r bru Il'rrld)ru. 
Dm Ilmilönbru n i d) I ! 111111 r r a n A.r 0_ et 0.1. 
11m frudjlbor .u lein •. ,rfjr!ld)r21 n.r ,nel (f u1\,dit . "' 
bie n«ganornC11 unb 111 btr rnn hor ~, 1I>11Ig' ;_ ~hd)1 
jebrr IInlrnuirj! fiu) o.m" juld)~r (irrrnnI1l1o; om 
IInmittclbOt @'or l1l u~ rhgrn h'gl ,I)m 011 turt l m,~r. 
!IDir nrnnrib.n ba~,r - in noOer lIeb .. lrouno 
ioldje (iturlml1lo.n. !ucnu fi . n id!1 burdjall.iI IIn· 
erloulid) finb. 2ll<I~ n'djl 6.r\agrn lU,a. boll lU!t un~ 
i~nrn um jeb.n \I.\rci~ ,nld"!)"'" ~m (lI'9et,te,l : 3 d) 
b11l Drm (i. rtll \I.lrlinb,nl.n , , !)rrr 'lO'!U1l1!n on fOJlar 
bon rbor. boll .r nLi t Iwnl , l~r~,grnl)rtl O,bI. nnlr~. 
1'og. j,jlaull.U,n. II>rr ~lIg",bl,d II~'D br r Ori Id)rt. 
n.. mir hier~1I br!uub.r. ~lIt Q .. uahtl. , 

WidjI bou idI 3hn. n f.~r rrlculidjr !Dli ttei lungr" 
3u madjrn ljältr. m,inr \:,or«n. lI>ir 3,ilrn lillb au 
Idjtuer IInb bir S ulun!1 . u unArloiS. um 21u'bnlde 
Ou g.braudjrn. btr Irinrn en lmutig.n. !llail IDlotgrn 
mitb uni n i dj I ~ (S u I r ' bring.n - M g"dje~ 

I benn rin mUUMI. unI) rio mlUIl l)('[ fon mon nid)t: 
. ou~ldjli'Bt11 . IDcnnudj. bonl D't 6~mpolhi. IIn& 
I 'lldj uno. bie ~dj unl,r {'onb im !!lrrlallf. btr ~il 

an .rlorrb,n grlDu!!! hOI. ifl nnferr {'on' tJirUrtdjl 
nidjl 10 biljlrr. mie rin3cln. on3unrl)m.n g.nrigl IInb. 

<» .. oill. mir m.tbon I,ibtn monen. '!l&.r bol ill 
jrb.rmanni lloi. II>rr Itrirg brr 'lL"'ffrn - n. nrr· 
Ilel)rn. toaj idI bamil !"grn 'oili -. btr un~ bi~ 1) ... 1' ! 
ncrld)ont ~t. bro!)! fiber bol aUe (iuro,", hinoui Iidj 
au rrgiel!rn. 6dJon iil rt in '!llrilo m ooDrm GlanAe. 
Gril (ura.m ~I et oul 'llfien i,bC<lI.griffrn. !Ilcr 
'llllontifdJ< ,oatan ill ,in 100grnDri 6djlodjtl.lb. lI>ie 
un",itttlilou ~funfl (ann ,inon lirbleil bem onbern 
Oftl,nt1b.r[t.lfen. f i nKirr fO~n. 3u be~upt," . bafI ba· 
burdj ~rodobf unb (!I.g.n&lodobt Ot!ocf.rl loiltb.n. 
lI>i, lI)'rfo~nA mil 1',beni mitt.ln IInb Drt !Il<Ittn. 
oui lau!dj. blt ~runbbr!lingung IOt baj 8ebeil)tn unll 
bfi l'forlfd)tittri finb. lOrrbrn fldl im"," Idjlui.tiAtf 
0'11011.11. ~nnann totih. baB lidj Ii'.'ro,", oul bi. 
~Utf nidJt !-tt lIttlotgrtl fann. IoltIIid! nGdJ meni. 

f" lIi. 6dPveI.I. • elOA r 119 f n mir boltrr Ii i n • 
Iclid .... u ·ltl1in ann _-et. im"," l)auligm 
inib IIIdfft. l1li11 nd!lIItn 101 t Ii. ,!Ue_ 8!dm !Ilutri 
hin. 3d) .. iIIrItr nidjl lagrn mll ~. 11m *ftl 
lIIlott I04re au (ltIDiditiIl. IInll otlllr llinQl! IDR -
nldlt IJffCl/m)lIroteeft. !Ill1-e Ii'* jo ilIltbe-e Oinll4Jt lIra .. ~ ~ 

Um ~.i b.n Ii t 11 ii It r un 9 ~ I 0 r 9 t n au bleihen. 
10 g.brn loir un~ :1l .d}.nld)ol t oorilbtt . baB M in 
C!u<opa lo.ulaq.n rrin \lanb mr~t gihl. lUO mon ob. 
oelrl),n von iJ1.ild). nid)1 Id)on boi :arol. bio !Dlildl. 
ben .!löi. rohoni.rt ~ol. !llaj Irilll fOr (inolanb lOie 
litt bi. GI.oolrn b.i .!tonlin.nl ' 3u. IDijat aud) 
Gd)IU'b.n lInb 3 innlanb. bi, fidj n idjl Dbft ntd}1 mo!tt 
1m tttgt brfi llbrn Itnb Clu&r~brn ' rint" 8 11gollA Aum 
IDI.rr ben,on. ~Ji r I)ob,n I ei n !J! . dl t. un . 11 b • • 
Ilo g. 11: bi il jrbl ~at bal !!lol1Of.nbigr nidjt ge. 
ntongeU. unb bo3 ,oPItt ftIIinnl - lo!14dj1id! " 
b'fdjltö&.lidj - . ttll b,im ' Ioltornbig, n. IDD tan ber 
$unbriptdfib.nl nDt loenigen itagen nodj rtinn.tI 
f)ol. 6 .i.n \Uit boltrr bonfbar. 21li r miln.n ei! 11m 10 
nl'!tt I,in. ol i! lidj lIi'f' !Ilorl .. l' lIidjl oa,1,\ aili! 
lInl. tet 1'oij' erfliir,n. ~.b,n loir uni! r,inen ltöu· 
idjung.n 1)111: lUit fi nb i 111 m. t m. h taO 9 e · 
I d) 1 u I I ,n. g.ograpf) ildj ali! iinlloo. im !Dli l1,l· 
punft iiuro,",$. unb pUlili\d}. m.iI lUir I' !! ,ant • 
I)unberl,n lInb uolljliinbig neulrol finb. ~n b"f't :a •• 
.it~uno Ildltll mir tin.ig ubtt - m.nn aio lUoU,n -
eindigorlig 00. iil bDdj 

u nl. te ~. nltolildl 
.ine un.ingeldjtånrl". 

IIn. Id).int bi, il Iclbiln,rllånblidj. 10 leI)r ill. in 
unfuet ~tnbitiun Ul1b - lurnn iefl rQg~,11 burf - in 
un!.r.m IInl. tb.lUlISII.in u.ranrrrl. m>rr fur aUo 
:nöllrr. bie ri'n lilltr,". bi. nDr b,m .!tti .O' lI.r).n 
uber il)n i,bcrllonb,n ~b.n. ill bie' .benlo 1'lbi\1>,r' l 
liänbtid) rinr ouflcrgetuöl)1,lid)e C!rld).inllng. b.r fi' 
g,jiil)I~111Öilig imm.t lUtnigrr :n.r flonb lli' ,nlg.g~lI' 
brillg.n. Sl<!1)cr micberljoll, Gd~oi.riglril," unb n,e! • . 
jad)c !Dli&u.rfllinbnift.. !IDir u, rg,g,nlodrtin'" IIn i! 
nidll Aand. boU an •. bie millen im GllIrm [I"r"n unb 
brrrn Jlrn jle 3"m ällil,ri1Cn anAr\ponnl linb. nd) lIid)1 
ltlit luir utT1)nflrn. \ll1b rä audi nid)t föl1npn . ... ~tr 
ii 111 v[inbllng,n linb non brn un!rrig"n nrr!dli.btn. 
nnb iI" I'o.n bl. ino. anb.r~ 011~ ol~ luir. !ll<t% 0" 
Iptodjrn. IInb bo~ orldjti,o. n. !IDorl loir oo~ . lulli lui t 
tUIl . Artuinnpl1 in H)Trll ll ugPI1 eine. ~tb~uhll1n. blt 
lui t IIn1Ftn 'lIollu,rnngetl nid)1 brtg'!"'llrn ~ObC1.1. 
1i.nfSJl lu ir boron. Unler. oUg' Dmn, å}allllng - blt 
\'> ali u 11 9 0 ll' r - 111u9 IInrdj bi,l. Gad)laO' bo· 
[timml lrii'~, lOenn lDit unl.r. !!!oJii.ltllng.n aum 'lIu~· 
lanll IDUt!! 1Inb nodj !Dl.öOlidjr.il frrunbldJalllidj 
ul)aUrn moITen. .., 

~irl' $'3i,~uno,n linb im Ann6~n brfri,big.nb 
_ m<l1n idj lI>iplomol mät •• 100rb. Idj [og,n. unl,r 
ben 

~,tt[d),nb,n lIm jlö nb.n 
j.l}. b.lti .big. nb. 

'!I 111' r i (0 a"m $.il"id. baB bnrdJ lrill. (inl. 
ftfl;Ung Dan lU1{ettnt 6fbtei{ normaln,geifr , on .. 
anloul I,in rönnl •. birlrn al i Ciin~.iI 3U brllonbcln 
unb (iUto,", oli \knd'S 3n b.lrn~l.n. f)al. ild) b.rril 
g'a.igl Il,r unl.te b.[onbrren iB.bOrln'fle !!l, t · 
Ilon b n i B ouf6ubring.n. !IDir I)oii.n b,ltimml. I bal! , II bid lOritet~in tul, DUrf) m.nn bie $rr~lill. 
nillr .ine onmbl.grnb' 'lltnllrrunQ. t.lo!tr,n lUilrb.n. 
!Illir m.rb,n in bi.ftt lllidjtung nilljli nrrllium,n. 

':lI1I Illan b. OOi idj ~irr ali ein.n unl«et !!lrr· 
binbunoom.or dUt 9le",n !Illdl rnoåf}n •. ~I loebrn 
.in 4) 0 n b el i abI 0 mm. n mit IIni abg'ldjlol · 
fen Don b.m mir ,in, n'tmt~d. unl! rrfolgreidje 
,ui;tldjaltlid) •. S nfomm.norbrit rma.rt.n. fofrrn IIn· 
1.. 91ad)bar 1m !!lorDrn - lDai IUtt olln'bm.n -
0"nri91 ill . bie lI)rtIDirllid)u~g bi'l.i ,!\bfommrnll 
ptofh!d) 3u .rl.idjl.n,. moi bte rrforbrrllrfJen :lIo~. 
11011' unb ben \l)lIrdjgangi1>rrf.llr. onbelongl. 

mai ~ r . • ,.. i dl. ball in .inrm ll.btnll. 
lomvl 
bio ri 



• 

• 

I gtmrinrll 
leiben. 

nlet'lie unb im :lnlcrrfte olIrr jrnrr, bir :JI i dj I I i II i r n IIn I <t ' t 1 t 0 b i t i ° n eli 0 n 
'll 0 r i I i f 

. (f t ~ n r t ~ i dJ i JJtonC~rid) fOlllmelt Hd) unb 
t'd!'ct Ildj ou~ 1I0dj emr< ~h.betlooo, bttm lie r unb 
IU" 19~~enbr q olgon n~dj longo nid)1 flbe tfe~en IV«. 
b •• n w!!nrn. <i. ontlptldjl brr ~lohlt btr ming., baä 
~Ut .::trlLunn im illternationalrn 2tbl'n fldJ lIur 

no(om. .tljoft; lDotoul eii ~ert l'nt, iil leiue "nlio. 
Jnlr 2B 1Cbe~Aeburl . ~bet im 'J/r)I)I~mllo bcr 11)1It11 
I)'ul, " .gen ' ft, br'cuorn unlere t!' l i'~lInorn mil illlll 
IOetlet!J 111 b.'e 0 II, .J t. IJ n b I d) 0 II. bie bie brio 
heli moflr r 1111 Paufr l\rr ~ta~tC)llllbtrtr Dtrbll nl'cH fIat 
'l1Cld}l'6 audI i1l1mr r. hir .2:to.at~form IIl1 fr rtt oroiir,~ 
9lodjbotn IUOt. ~IO (illlnnlflung. bie rr rn llCrrid) 
blltd)mod)I , 11m I"n UnOhid .l" fibtrlUinben, rr!lä tl, 
O~II' bop ~lIbrrr IItlodlr!1 O'llIdjl mrrben nU1H' ", bio 
Ol!~rllbhdhdjc!! unb flbrlOoU .lrilbebillnlen <Öd)lOi.tig. t". rn , ~e. oluqdjm 1I11 ~ ouflolldjell Wlln.n. r t oui 
r.I~'" ",,,1m votllOubene .9" le 2Bi[(, ullb ba. g'g'". 

I"hoe !llerlto",n lO,rbrn lell" <:idjlvierioC,ilr ll l. id)1 
.prrt IUrtbon. 

.'lllo il , 10 I i r n on{",'o nol. 10 .leiOI brt rfi did)r 
,, ~, d) l lIb brr IIrllen 9tmbrlMbConuu.1I lIIil brr 1111 ' 

IU lbrrlld)hdjrn Urbrr~rugung.Ctojl ber Xnljod)en. IDie 
en 9 unb ~ • t d II d) . unlerr Imbilil' neUrll !1le. 
d l~l)unqrn nr,bllrbr:1I fll1b. Ci ~ rOll ll audJ fiat nid}t al1l\rr~ 
lelO , b" bClbr" . {1,lnbrr. bo~ oronr ullb bo ' IIrille. 
' rll llen UI~b Id)<lurn fi d) . u Ir~t , 11m nid)1 in brn 
fnl.'orr~n ~ 1 1I!lbrn • . 111 brnrH bQ~ Sdjidfof C!UfOPO " 

:,,"ebel I.UI!.b, blt ,;o'llrridj<'n uub rblrn ~nbr oili 
hfrl1: ~H' 111.' tJtttb1l1b(n unb r inn nbrt niif)rt brin

or". ;rrr.'"dl vrrboi[lrrn orl'orllllid) riu igr Q:('orCrn 
brn ),ohhldjrn -UmlIu.!. ~cr 'Ilrrlle[lrtil. br t jid) rb, " 
'\J<l<flI r~J . . ifl bali" tin ull ltugGatrr !llCluri@. 'I1 udj 
tvenn mlt 11)0 bl'baurrt ~abrn . il1brm mond}r b~r (1[

l)obrnell ~o~l'firfr nid)1 Iv irfl id) bentlillDrl IIl1b 
1 ~lIoer. fibrrlmbrn 100r,", 10 tuuulen IVit. bal! bie{rr 
\::)frttt 1lIdJt onbolll'tn nod} ohoo rfrn I1Hirbr. tOtil.'1I 
1)0.11. uu~ gegrnfib. r ,ill dU Aroilr~ 'llf[j l nIlD~g gr. 
~rrol , . be)ollbrr' Olldj joi l .(hirg,brgi"n . QI~ baO r3 
tI1 I'"'et oege111uärliorn ~lodJ l ifi[r. \.iI" burd)OlI~ 
IUIlI)huoll,nbr \")01111110 nllb,rn lIIf1 rb;'. ' l ll t Irid)le 
'lrbrC fillb co - IVir idI IdjuII jnolr - 11100 011 111 gro. 
&("n GHu.d nrtf'~H~n flt' jict) raid) on bcn l1'Orl11l'lt unb 
bnurr~~II.n !!l,.~,~ uIIgen . ~i.l. ~ob.n jid) {orben 
neu"blOO" grlrrllOI unb lornn möOlidj nod) g.beilorl. 

1I11b !!J. 11 t 1 dj rOll b ? 6'~ ill IInlilrlidj, bnb 
ml".n !Btd" !Jnnl)fJl aUDI ~.utfdjtn mtidj tin bololl' 

.nliPtid)1. 'll icj. Iltfinbrl fidj, im !llrjlrrbw, unI'" 
' Unob~1I9igreil unb 1I11{<te (i reil),it - böd:Jjlr IInb 
~1I1nll lojlba rr 0fi lct - oU fidjrrn, oui IInfer. ~o~r. 
nunbnlr nllr unb unl!in9rfctJ ra ! l fh~ ' lru lralität, bir 
ltn ,; IdJDn ~lirrou' non ITfit r rmpin~1 ullb bie IIn. 
rr11l;;glllli l 1)<11, Id)OMoa Glfirlllo . 11 fibrrfl'brn, oul 
,!elle ~1,"I [Q'ilt1t. bi< UOII IIno ronor gr~ollb~obl , oon 
)rbrrll1an ll ollr rCOl1nt lu irb unb bc;!I}aJb unfnen 
l1>itllid)r ll l'oli l ildj<'1I ed)IIV ba r jtelll. ei. i[1 jebod) 
lIid)1 nllt ~!rd)I ""lprlld), {ullbrrn nud) mornljfdjr 
lI11b rrd)tl id)e tl. t piI i d) 11111 g. 2ir oujrrlenl IIl1d 
rill(' OOIlA br;oll.brrr 3 11 r iI d rJ 0 t ili 11 O. mlrul1 fir 
1111 '15 \..Ict birfr t. 1111 03 1n bie ~llIorfrorlllJritrl1 brr onbc
fII l1 a" mi fd)rn - lIidJt t11 l'~ t QI ~ n11d) mit mödJlel1. 
bob bic onbrroll pdj mit brll n"lerig'" {"Ioften -, 
lenl ne nn~ no~e, lIid)1 in bir :RoO, bril Ar iliCu. 
uIID :Jlidjler • .1" ver'oUrll. !IDir l)Ob", nDdj 003n 
jr~ t bi, ~l,igllng. I!ob IInb ~obrl nn •• nleirell, mit 
.c>l)voll)<j," 3" jpirfrn nllb 1111. OlllUCHtII nh! $tU
pl), 'en 3" grbåtb,n. €I'"""I lo it Dir :guCunll b.m 
lJlolldjru8 !.!Iolt ri! on l)<' im IInb loil'" lu ir 1I11i! leilen 
~on ben uUilgl'4,idjnrlrn lJloli d)lä9'" ' bie rlit.llidj brt 
Id)IUObijdjr ~lIflrnminillet, 6, (j~3. <\'len (!liinl~rt, 
O,m [djll,rb i;d).1I mou, geoebell ~ot. 6ir o.lIell jli r 
IIn 3 lUir lfir IIn jo" Ifo llbinooijdjcll 3' rrullb •. 

5:ir;r '\;'o((nllg iil 11 m jo nohv. nbi grr, nl i! jie oUrill 
nll' e.loubell Iuirb, bir Inlior, lUu~r b<ldjriben" obcr 
10 Iröfll idj<' moo, ,;11 Ivirlrn. bi, un in öcr ti.[. n 
,;r rriijr ll f).il Der 2lJrtt ,;u!dUl. (vi n [(riner Glo.'!, ~r. 
h i{~rt alt iS ffrlnpl1 2 töuunrn ortldJirbrl1rr ,2ptadJcl1 . 
~l oncn unb llon j'fflonen, oU< bril~erlidj ne"inl, "". 
luirfl id)rn tuir im ,fllrinc.n bru ~ l' i ff brt ~~ :J 
f n 111111 r 11 a r b r i t IInb grgenfritigrn mnfte.~rn ~. 
~it brrulI rll djon blltdj IIl1lere rifl rn3. bail bir 
~U rriliillbigun!l brt ~lnl i onr n r,in I"rr . 
~OO tl iH. 1111 11 11 ' lIegl eo, bir',," 'll.ilpi rl - Diri,", 
befd)eiDrl," , id) luicber~ole e' , - bi, ~u~r !llebrlllllng 
~II unlrif)rll. bie i~an öufommt.n ronn, inbrm Init Gin
pd)l . 9Jiilg'ili l)l, gul," 2Billen unb 5 ,meinldjo'tofilln 
nll b<lI' !OO r'gen. 'llffrqen luir nndj 00.11 €eiten bie 
frrllll bid)Ojtf id)'" !lleJ ieljnllgCII, ol)nr bab.i jrnloli 
irgt'lIb jrmollbrn tilI &cllod')trilinrn : fpie.n mit !lrrci r. 
jebrm ') 11 birl1t'11 unb in jtbr.m (fi n ' r{nen bet gnnårlt 
9Jlr ll id)r)ril . 

\11 111 bi,[r !ID.ile turrben lDit n.odjl.1 unb in 
!!!litl'Or. blltdj unlrr.e iJ!t,~ •. bllrdj unlrto !JJlåbigl1nq, 
butd) Die mulig ollj ull3 o.nommenen Opl.r bi< 
!l.!.lrrlid)ii~u lIg uetbi.nen. brrtn 'Dit im ~oul. l1nlttrt 
'';,ridlid)le I ril~olHO g.lllotb.n !lnb, unb uni brj 
;;I'flrllo miitbig .tlU,ilrn, brn bio motltIJulIg unI in 
rr id)em ~lofl. grlprllbct ~ol. 

rU , ,! trrrlle .1I1\lfjl.lloob ... djf mirb, :Jlid)1 IIl1t 
Ijnbru 1~lr dU oUtII 3rit," rilltll WIIOIOllfd) brr uer. 
Idjl.brllllrll ~ tl ~lIb nO!1 Irb""loidjligcr ;j!r~ruhl11o 
!TilI uuleum . orosell "otbhdjcll "odjbarn OCPilegl, 
I~nb(' [n ra o u.'~cn oud) Jrine bOIl !taJ} å ll %00 bruf 
hd)rt fid) ~flrllborrllbe IJJl0djt unb ble ~loUr, bie er 
tI1 brm (03,olr" ~rn.mo . ba,; 0011 (!lItOpO rrld)f,lIrrl 
Ullb l1 ~n lormt ,j U Ip"Crll berlljrll i[I , IIl1 lvibrrjlrlj fidj 
b,e !llltd. ullb bio 00".' \l(ulm' tflomreil ou l fidj. d'j 
botl mlt ~r"UotuuIIR jrlljlrUell, ba& idJ Ijilllrt brr 
ooUe,,_ 2Bo~t~~it ourfidblirbc, lueIIn idj mid) boroul 
beld)ronfell tullrbe . " looen, bo& IInl, r. ;j!'oiel)unnell 
.;um ~cul ldjen lJl eid) Oir r 0 t t < f 1 < fl r 11 fillb, G ie 
IlIIb me~r L1nb brf!rr, 

j (illrr m.gierullO lUibmel biel" '.!I lIfRQbt i~rc 0011 • 
roll. ill il '"ttll' !llri flollb unb bemj.niRon be~ 

I 3d)lUri3rrDOrr.~ lUirb , i! i~r gdilloen, 906ell lDit 
• 2!1rtlraurl1 ! 

1!'tfil idj I ,l~ren luir in rrg.Cmli&igen 3eilobjlällbrn 
Id)lu" tiO' II 11 I <t ~ 0 n b ILl 11 9 r n ftbrt W i r I _ 
1 d) 0 II • i r 0 0 r 11 . 'll i.@ lälll fidj leidjl etlllirrn nlli 
brll Id)IDmuirg."brn ~ lIlrrrll.n, bir im Gpirr [inb 
fd) lortlolrgrnb im obl~rul.n ';;illllr. I,i< !!Jrutfd)lnllb: 
ailI bell.11 Gdjlltlrrll Cln grOBet ltrtl bri! !l'ollli ll.nl~ 
~tI)l ; , 14!lu.tltlirg.nb !m rololibl'n Gillllr !lit bir 
IOdJlu"3 10 !fnbrftadjt I~rtr qtogropbildjen \!oge lI11b 
i~rr' l8<batl.~ on IrbrllolDidjfigen !llo~rlofl.n . !8ii 
o.n~IO [inb b"lr IIlIlrr~allbh!"0.n nudj Immrt 6U 
ttn"" ~&fd)rlllfr g.longl, d" elO"" \ltbldjClIlIe bil1l1.11 
m1\Jltdjcr 3'''11, Itobbrm IInlrr mlidjlig(r ~.rltngf. 
\!Orlnrr, 0 tt fl å n b i g u n 9 f b r tt i 1 IDi. lDit ler6fl 
nnbetiilDO burdj nodj brbwl,"ber. lInltrl)onbrung .. ; 
in 'lt'nrprudj genommell frin mudjt.. <fi rirgl mit 
~ran, biri ~i~r mil oUtm ~odjbrulf l.rl.lull.Uen unb 
blr .. rrgtn~.'1 dU "gro".n, um bLlrdjallf .inbrlllig 
betl larlelJm IIIrri\djlrn .ntgrgrn611Itrt.n, bir dUlUtilm 
omgt/J.n unb ber," unioui .... OUtaO m.I!teit. nldi! 
un(~l'I'm .Ioenen !Sobrn mllpringl. !tli'lo C§triidjtt 
[inb im ~ildiflr~ lIlrabr ~. b 0 u e r [ i d), unb ti Ifl 
IInltt oli", !IIlhdjt, lir m,l ~odjbrulf duriilfaulUtlr.n 
foball. II. aullaud}rn, ' 

!Illtllll IUJtrblti rinige atilungell, bii&en ullb brii. 
brn, thDaj mtljr lIItrftanblli. !iit bio I!ogr brfunbm 
lOoaltD. lu IOlIrbt uni bal unl'l'I' 1Iul_ nod! n. 
lridjlrm. lIIlir uul.rjeili linb unabl61lfa mil UtfJn. i!:1I unb tlttlrauetl ~fIlIl. unita aultn lIr
dl , ngen IUtIt.r au mhuidrln, Sir !tm biCl brfto 
1. In..... uni!! lIamlflm brn , 

J - • 
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Asia: Sveit sin "ektii vinen" . __ .. _ 

n .. n_ ... n . ... l(~8].u:~.~.~.~9IDHus • 

Sveitsi pyrkii teJ.: . .mähn muille nci.lle puolueettomia . pd
veluksia . j oita on kolme eri ryhmää; 1) sotavenkien hoito; 
2) punaisen ristin to' intaj ja 3) vier iden maiden etujen 
valvonta ulkomai lla. Nämä n lve lukse t ivät ole vailla poliit
tis ta lIlPr ki t ys"tä. 

Giuseppe ·lotto. , jonka vc.lt iomi eshahmo ~ k;; • .3vaa ajan pers
pektiivin pidentyessä, piti eräänä 3vt': itsin tärkempänä t e~tävä

nä kehittää sen puolueettomuus ~ille maille hyödylliseks i. san 
kutsui niitä palveluksia, j oita Sveitsi tar joaa mui l le maille . 
yhteisnimellä. - aktiivinen puolueettomuus.". Tällai sen toimiI an 

einen päämäärä on lujittaa maan puoluaettomuut t a ja 3veitsin 
hallituksen perinte isiin kuuluukin sen suosi nta kaikilla aloilla . 

Nykyisen sodm aikana on Sveitsissä t armokkaasti ryhdyt-
• ty toimintaan sodan uhrien ansta . seksi ja sotaakä.yvien valto

jen etujen valvomi eks i vihollis 'lissa. ämä to iJuinta-alat voi 
dc.an jakaa kolmeen ryhmään, joista olen Poliittiselta departe
men~ ilta saanut seuraavia tietoja. 

1) Sotanpkian hoito. Ranskan arme ijan k'J.kistueaS8 vir
t as i tänne rajan yli noin 30 .000 ranskalais ta, 1 . 000 puola
~aista, 600 belgiala ista ja 100 engl antileista sotilc.sta. Sveit
si hoiti näitä sotilaita. BE..nskalaiset kohutettiin kaikki vii
me maa.lisk. 20 p:ä.äA mennessä ja belgialaiset kuluvan kesäk. 5 
pnä. Puol laiset ja englantil ai set ovat vielä jäljellä, ja 
heitä varten' on järjestetty erikoisia l e irejä. joissa internoi

oIAKELUOH.!!: 
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Näid~ asiain hoitoa v tsn h lli~ n· i t ti kesä
kuussa 1940 erikoisen "liittokomissaarinn (Cormdssaire rSae
ral ?i l'int.ernemeJli), jona t oimii ever s ti Henry. Maaliskuus
sa 1941 -hänen v ltuutensa l aajennet t iin myös sotavankien 
sai ra<:J.ahoi t oa kos evaks i. (Qommissaire f aderal ?i 11 interne
mant. et ?i l'hospitalisationl. 

Punaisen ristin l ääkintäkomitea oli nimittäin todennut 
tuberkuloosin saaneen vaarallis en l ev i kin 3aksasS'a olevien 
ransk::l isten sotevanki<:n joukossa j a veitsin hallitus on 
t ar j outUllut ottamaen saira t vuor is t op antoloihinsa. Er i koinen 
Svei ts in, Sbksan ja Ranskan välinen aopimus siitä on par
haillaan keskust eltavana. Tekeillä On toinenkin sOl'imus, jo

ka kosk e 1.200 3~sassa oleva v i keas ti haavoittunutta 
engl ani: il ista. Y:n 1929 kensainvälisen sopimuksen mukaan oli
s i he palautet tava kot· ahE.1lB a, mutta se ei ole osoittau
t unut ~dollis eks i (ol i suunniteltu heidän kot iuttamis taan 
Ruotsin kelt t a ). Sveitsi on valmis hoit~ean he i dätkin. oi
tokus t annuk"et tulev t kaikissa t apau.:..s:.ssa asianomaisten ko
t ime iden kannettaviksi. 

2) KansainyäliRen. punA; pan r i sJJ... Gen~ve on aina ol
lut ylpeämpi t ä stä l a itoksesta , j onk~ johto on kokonaan 
sveits ilä i sten käsissä , kuin Kc.nsai nli itosta, ja koko Sveitsi 

• 
on nyt ottanut. sen avust i sen sydämelleen. Punai sen ristin 
toiminta on s aavuttanut s odan aikana v gin suuret mitta
Sllht eet. . P~innäisen toi intansa oh",lla se on avannut uuden 
viraston) nSotavankien kes kustoimis t onl1 , jonka h .ikki asian
omai set vallat ( eitsi euvostoliit t ö) ovat n· enomaan hyväk-
syneet. San päät eht ävänä on keskittää i kki tiedot sota-
vjogeista j a välittää eidän kosketustaan kotei hinsa. Käsi
tyksen s en toiminnan l a juudesta antavat seuraav t numerot: 
sodan alusta toukokuun loppuun keskus on l aatinut 8 milj. 
korttia käsittävän vankirekister in , j a toimittanut paljon yli 
5 milj. paket tia j a 4 milj. kirjettt tai korttia, ja sen 
nykyinen henkilökunta käsittää 3.500 j äsentä. Vaikka suurin 
osa henkilökunnasta on palka t t omie vapaaeht oisia, menot ovat 
nOl1Ssae~ nykyis in n. 200.000 fr an iin kuulmudassa. Suurin osa 
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var oista on s ·atu. ~v ~itsistä . ar . l &en on t ~dllä käynnis-
sä uusi ponnekas varc.in keruu , !.llltte. nhyttää si l t ä , et tä 
h 1 i tulr.s 3n t äytyy e e :....J.n t i v öh lLin tulla apuun . 

Täydellis:. den vuoks i ma in i t t akoon myös Gen ve'issä 
perustet tu kans a invälinen komitea t urva-aluei den 1 at imisaks i 
s ivi ili väas t ölle i lme.po. ituks i en vare.lta (ULieux de Gen~V9 n ), 
jonka edusta jat kävivät 5uo essakin sotu~e aL~ana , mut-
t e. sen yr it~rkEet ovat y .. r ettävistä syistä va lunaet hi ek-

kaan • 

issa. ov 
veitsiä ottamaan valvoaks en 

kolm:;nsissa 
monessa t apauksessa 

kansa l ais tensa et uj a vihollis -
:na. i s sa, j a veits i onkin aina ottanut p lnnöt vastaan . Täs
t ä t o~innasta er i ra or tis sao 

päilemättä ve itsin t ekemät palvel ukset ovat hankki
neet sille myö t ä t untoa sot akäyvien val tojen t aholta. ~aksa 

on mielellään käyt tänyt hyväkseen näitä palveluksia ja on 
antanut sille monessa tilai suudessa ehdottoman tunnustuksensa. 
Tämä tosiasia on ote t t ava lukuun nE en s yiden joukossa, 
jotka vahvistavat Sveitsin asemaa puolueet tomana maana • 
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Sveitsin poliittiseen departementtiin on, kuten viime 
maailmansodan aikana, perustettu erityinen "ulkomaisten etujen 
osasto", joka on riippumaton varsinaisesta "ulkoasiain osastos
ta", ja jota johtaa ent. Haagin ministeri de Pury. Häneltä 
olen saanut luettelot, jotka osoittavat minkä sotaakäyvien mai
den etuja Sveitsin sekä muiden puolueettomien maiden diplomaat-
tiset edustukset ovat 
yhdistänyt nämä kaksi 

ottaneet valvoakseen kussakin maassa. Olen 
luetteloa oheistetuksi listaksi. jonka 

arvelen saattavan olla Ulkoasiainministeriölle hyödyksi. 
Sveitsiä koskevat tiedot ovat tarkat, mutta muita maita 

koskevat perustuvat osittain vain sanomalehti- ja radiouutisiin • 

JAKELUOH.lE: 

• I.A .. 

Jalteluohjem.nej.: 

T .... III_. 
T ..... II_ je lIalbl .. . .............. .mlnlaterlOIl .. 
EI ulltomueduatukMn tledoltukalln. 
EI ulltomueduetul<_. mutta ulkoaalalnmlnl8terlOn tiedol • ......... 
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KAA. jopka 

etuj a valyotAan. 

1) ;3 aks8.A 

2) Italian 

'MM. jossa 
etuja valvotAap. 

a) Englannwa 
dominioissa ja 
siirtomaissa 
paitsi: 
Etelä-Afrikassa 
Rhodesiassa 
Palest iinassa 
Salmis iirtoloissa 
Hongkongissa 

b) Ranskassa ja 
siirtomaissa 
paitsi: 
Marokossa 

ValvOjAIDAA. 

Sveitsi. 

:&rpanja. 
n 

11 

Japani. 

" 
Ruotsi. 

Espanja 
Syyriassa ja Libanissa SveitB i. 

c) Belgian s i irtomaissa Espanja. 
d) Alankomaiden Itä

ja Länsi-Intiassa 
e) Islannissa 

a) Ranskassa ja 
siirtomaissa 
paitsi: 
Algeriassa 
Tunisbsa 

b) Inglannissa ja 
dominiois_ 
paitsi: 
Kanadassa 
Australiassa 
Uudessa Seelanni ssa 
Kyyproksessa 
Nigeriassa 

c) Bgypt issä 

a} Saksassa 
b} Italiassa 

Sveitsi. 
Ruotsi. 

Brasilia. 

Espanja. 
Sveitsi • 

Brasilia. 

Japani. 
n 

n 

Sveitsi. 
Yhdysvallat. 
Sveitsi. 

Yhdysvallat 

" 



Ilaa. jopka 
etuja valvotaan. 

4) EngIApnin ja 
dominioiden 

5) AlAokQl1la,iden 

6) Belgian 

7) igyptin ._ 

MaA, jossa 
etqja yalyotAAp. 

a) Saksassa sekä Bel
giassa, Hollannis
sa, Tanskassa ja 
Norjassa 

b) Italiassa 
0) Ranskassa sekä 

Algeriassa, Tunisis
sa, atini~e'ssa, 
1'ål i tissa, Saigonls
sa ja Dakarissa 

Saksassa 

a) Saksassa 
b) Italiassa 

a) :laksassa 
paitsi: 
ant.ltävallassa 

b) Alankomaissa 
0) Italiassa 

Yhdysvallat. 
n 

II 

Ruotsi. 

Yhdysvallat . 
II 

Iran. 

Sveitsi. 
Yhdysvallat . 

" 
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Kun Saksan ja Neuvostolii taa välistä jännitystä. koske
viin huhuihin on viime aikoina l iittynyt huomiutaherättäviä 
uutisia Suomesta, ovat mm. Ranskan suurlähettiläs ja Saksan 
nisteri - jotka alusta alkaen ovat osoittaneet 
maavaisuutta Suomea kohtaan - käyneet luonani. 

Suur lähe ttiläs de la BaUJll8 (kesäk. 14 pnä) 
lanteen aivan yllättävästi s8JIIal.la tavoin kuin ttiin raport 
ni n:o 12, aina Hessin lennon selitystä myöten. Hän oli ai
kaisemmin ollut epäröivällä kSlnalla (ei kuitenkaah niin kate
gorisesti kuin ministeri Holman mukaan Ranskan yleisesikunnan 
päällikkö), mutta oli nyt vakuuttunut siitä, että idän kysy
myksen ratkaisuaika on ovella. Siihen viittaavat Saksan massa
mobilisatio, joka on viime aikoina kiihtynyt, ulottuen, kuten 
väitetääa, aina 52 vuotisiin miehiin asti; Saksan. pidättyminen 

• Syyrian sodasta ja sen joukkojen siirto Balkanilta Neuvosto
liiton rajalle; Bomanian. mobilisatio; s8lIlOinkuin Suomen -ker
tausharjoitukset" J (jonka BIlut8ll kielsin varsinaisena mobilisa
tiona sillä. perusteella, että. olemme olleet sotakannalla koko 
vuoden; samoin kielsia Helsingin väitetyn evakuation 1'iitaten 
elintar1'iketilanteeseen). Ilerkitseekö tämä. sitä, että. sota on 
sytt,mäisillä.äa, riippuu tietenkin siitä, mitkä. ovat Saksan 
nai; ilIIIlkset ja lIlikä on Stalinin ~önnytysten raj a. 

Jälkimmäiseen kysymykseen ei täällä 1'oi kukaan nstata, 
mtta edelliseen sain 1'alaistusta ministeri Xöcheriltl (keslik.· 
17 pDJ.). Hän ilmoitti aluksi, ettei 
inf'ormatioia 

oIAKELUOHtlE: 

TawaI' ...... . 
TawaI' ...... Ja IIalkaJ . . ... mlnlalwl611 •• 
EI .. IIto .............. n tledoltukalln. 
EI ..... o ......... atukaen. mutta .. 'koullolnmlnlaterl6n tiedol-

tukaIIn. 

nl .... 



• 

• 

- 2 -

omia huomautuksiaan. neistilanteesta hän sanoi sen, että. 
Saksa lienee Neuvostolii tolle esittäayt ei ainoastaan ta
lOlldellisia, vaan myös alueellis ia vaatimuksia. Etelässä 
ci nakin Pohjois-B~kovina vaadittanee palautettavaksi. Itä
merestä on Saksan t arkoi~ tehdä suljettu saksalainen 
meri. Sitä varten vaadittanee ~IElIlvostoliittoa luopumaan. 
Bel tian maista, joiden valtaus on Saksalle pahin seikka, 
sekä Suomen itärajan korjaus. lI.mingrad t~lisi täten niin 
ahtaalle, että se menettäisi kaiken sotilaallisen merki
tyksensä. Mutta Saksan vaatimukset tuskin voivat rajoittua 
edes tähän, sillä kommunistinen propaganda IIl1lodostaa lhroo
palle vaaran, joka on pois tettava. 

Tässä valossa näki ministeri Köoher Suomen uudet 
to imenpiteet. Hänen kysymykseensä, oliko saksalaisia Suomes
sa 55.000, kuten eräs ulkomainen lehtiuutinen oli mainin
nut, voin vain vastata viittaamalla viimesyksyisiin liioi
t eltuihin huhuihin. Joka t apauksessa, lauSlli ministeri , ta
paukset kehittyvät ilmeisesti siihen suuntaan, että Suomi 
l ähiaikoina yhtyy kolmilii ttoon. Lopuksi häa iJ.md;toi ' toiv 
lDlksen hyvästä yhteistyöstä, "kun nyt molempien mai. t temme 
intressit yhtyvät." 

OlettaDDlksen Suomen yhtymisestä kolmiliittoon esitti 
kysymyksen muodossa myös Italian lähetystön neuvos Soola 
Camerini, jonka tapasin eräässä juhlatilaisuudessa jo tk. 
l4 pu illalla. 

~itän ylläolevan salasähkeeni n:o 65 selitykseksi. 
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riölle 

ual: A • . 

Ohel lisena lähetystö 
raportt insa näot 19 

kunni oittavasti lähettää iniste
ja 20, joiden otsakkeina on: 

Antikommunistinen ristiretki ja Sveitsi (nä o 19); ja 

Osittainen demobilisaho Sveitsissä (näo 20 ). 

Minis ter iä 
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Puolueettoman Sveitsin myöt ätunto on yleensä Saksan puo
lella Neuvostoliittoa vastaan. pääpainon ollessa vi imemainitussa 

I 
asianbaarassa. Sen lehdistö suhtautuu kuitenkin idän sotaan vA-
sin viileästi. Kaikista Venä jän vihollisista on Suomi s aanut 
osakseen suurinta ymmärtämystä. mutta ei sekaiin kohoa l ainkp"an 
VlllIlB sodan aikaiseksi innostuks ~ksi. Propagandatoimi:lt aC 
kohdistettava yleisän välinpitämät ömyyttä vAAs taan• 

Panger manismin ja panslav ismin välisen t aiste l un pitkäksi I 

aikaa ratkaiseva päänä3~ÖS on alkanut; ja kun vanha IIpansl avis
mi " nyt esiintyy yleismaailmallisen kOlllL1unismin vaipassa, ja 
~äksan hyökkäys on s aanut ant i koIDfuunistisen ri stiretken luonteen, 
on luonnollista, et tä use immi l la manaer-Euroopan mailla on siin~ 

kut en Suomellakin ,' määrätty osansa. Harvojen poikkeusten joukossa I 

I 
on huomattavin Svei ts i. 

Sveitsin virallinen e.senne "täydellisesti ja vuosisataiees. i 
ti puolueettomana maana:' on ilman muuta selvä. Tämä ei kuiten
kaan voi estää määrätyn mielipiteen muodos~ista hallituspiireis. 
sä ja yleisessä mielipiteessä. 

Kun Sveitsin kansan valtava enemmistö on aina ollut niin 
jyrkästi bolshevismin vastainen, ettei sen hallitus ole koskaan 
tunnustanut Neuvostoliittoa, olisi odottanut Svei1E in selvää ja 
t inkimätöntä usennoi tumista Saksan puolella Venäj ää vastaan. 

Näin onkin arianlaita Sveit~in hallituksessa ja sitä lä
hellä olleissa piireissä. Tosin on vi ime aikoina näkynyt merk
kejä jonkinlaisesta l ähent ymi s stä Sveitsin ja Venäjän välillä. 

JAKELUOHJE: 

U&., A • • 

J.keluohjem.llej' : 

Ta .. lllnen. 
Ta .. lII",n j. 1I.lk.1 ... . ... . mlnl.terlOIl • • 
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EI ulkomaaedu.tuk •• n. mutta ulko ... alnmlnl.t .... On tiedol • 

.... lIn. 



• 

• 

Vielä pari vuotta sitten ei olisi edes voitQ ajatella näi
den maiden välistä kauppaa:> p:imusta, mutta sellainen syntyi 
kuluvan vuoden alussa (taloudellinen raporttini n:o 1), olipa 
kevä""llä keskuste:j.u.a diplomaattisten suhteidenkin solmimisesta. 
Pitkälle ei tällä tiellä kuitenkaan haluttu mennä. Sveitsi 
on pysynyt vahvasti ant i ko1llll!Ullistisena, kommunistinen puolue 
on täällä ollut jo kauan kiellet ty, ja sen tlmaanalainenkin" 
toiminta - liittopoliisin päällikön vakuutuksen mukaan -
mitätön. Toisaalta on Sveitsi ollut näkevinään itsenäisyyten
sä ja puolueettom.uu~ensa ajankohtaisemman uhkan pohjoisrajal
laan. Tähän ovat antaneet aihet t a eräät saksalaiset kirjoi
tuks et ja kartat, joissa on viitat tQ jope Sveitsin jakoon. 
Kun akselin hallitukset ovat kuitenkin m.taneet r8.1 hoit ta.via 
vakuutuksia ja niiden edusta5at torjuneet kaikki huhut po
liittisesta painostuksesta (ra)crttini 3 ja 8), on Sveitsin 
hal litus pyrkinyt vähitellen lähentymään akselia. 

Lehdistön kanta vastaa suurin piirtein hallituks 
taa, mutta siinä voi panna merkille lieveIlJlliän asenteen Ve
nä j ää vastaan kuin olisi ollut luonnollista. Lehdistö käsit
telee yleensä idän sotaa erittäin ulkokohtaisessa, jopa kyl
mässäkin sävyssä. Poikkeuksiakin on, ja niistä huomattavin 
on Jourm.l de Geneve, joka antikommunistisilie perinteilleen 
uskollisena tehostaa sitä, että Neuvostoliitto kulkee kohti 
tuhoaan omien syntiensä tähden. lfut ta merkittävää on, että 
tämäkin lehti tahtoo vetää idän sodasta yleis iä, valtapoli
tiikan vaaroja koskevia johtopäätöksiä, jotka eivät kohdistu 
yksinomaan Neuvostoliittoon. He1vetia iooet. Niinpä se kir
joitti kesäk. 28 pDä.: 

1IBlr00pan sivistyksen ~aino tulee aina käänt;ymään 
niitä liikkeitä. vas~a.an, Jotka lHoittelussaan pyrki
vät häTittämään, emme sano kansojen tasapainoa, koska 
tä.~ sanaa ei ole yle isesti hyvä.ks~ty, mtta niiden 
nkavuutta l lam.sojen, joiden h~VOllltl ja henkinen 
kehitys kiinteäst1 riippuvat nliden valtiollisesta it
sanäisndestl. Na~eoD. kuoli St.He1enan yksinä.iaY"Ydea
~, kOeka hän 81 välittänrt tästä. laista; bo1shevilit 
~evat häTiämään siihen. p1mS:vteao., ~ohon he ovat 
lähet täneet niin monia kWlniallisia ihmis iä, koska he 
ovat loukanneet tä.tä. lakia.-

• 
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TIeisessä mielipiteessä Saksa on, aloitettuaan hyök
käyksen bolshevismia vastaan, voittanut paljon Sveitsissäkin. 
Mut ta sitäkin voimakkaampi tuntuu olevan tJ~yv~isyys siitä, 
että kahden mahtavan suurvallan kamppailu idässä on anta
nut hengähdysaikaa l ännessä. 

x 

Tätä yleispoliittista t austaa vastaan on katsottava 
Sveitsin asen etta Suomen. taisteluun nähden. 

Tuskin miss :iän maassa Suomi on s aanut osakseen niin 
jak8lllB.tonta myöt ätuntoa Oopa ihailuakin kuin Svei tsissä; 
ne ovat seuranneet maatamme koko kuluneen jälleenrakennus
vuoden ajankin, häviämä.t~ muiden dramaattisten tapauksien 
varjoCllj sinä lyhyeDä. aLkana, jona olen täällä. maata edJ.ls

tanut, olen saanut sen tuta harva se päivä. Kun ensi 
käynnil läni liittoneuvos Pilet-Golaz'n, "ulkoministerin") luo
na es itin hänelle mamnme viimeaikaisen ulkopolitiikan suun
t aviivoia, hän lausui, että "jos olisin Su.omen ulkominis
teri, olisin toiminut samalla tavoin." Kun maamme nyt on 
joutunut sotaan samalla rintaaalla Saksan k8llssa, ovat 
hallituspiirit epäilyksittä v~uuttaneet myötätuntonsa Suo
melle ja s8llOll6et toivovansa, että se saa h;)V"ityksen Mos
kovan rauhassa kärsimästään Tääryydestä. Valaliiton presi. 
dentin ohella, jooka lausunnosta sähkötin n:olla 67, on 
neljä muu.ta tapaemeanj liittonauvosta puhunut samaan suun
taan. i:)amanlaisen vastauksen sa.in, kun Ulkoasiainministeriön 
ohjeidm mnkaan kesäk. 23 ja 26 p!111 selvitin tilanteen Po
li "ttisen departementin kaasliapäällikölle (liitt oneuTOs 
PiletooGolaz oli silloin sairaana). Kaikki näJIä lausunnot 
ovat tietysti yksityisiä.. julkisuudessa hallitus neA1traali
na vaikene .. 

DiplomaattjlOlnnassa., jonka eri ryhmille olan myös 
.eIri ttänJ'l; Suomen sodan sm ja perustel».t. ovat vasta
vaikutukset • priqri anattavisaa. "mean lamnattaue 
mainita, etai 1hdJavaltaia v .... asiainhoitaja ~ ]del. 



• 

vän ent istä myötätun~~ maatamme kohta~ tämä tuli esil
le mm. siten, että hän näytt i salaisen sähkeen, joka. kos
ki Suomen suhdetta Kansainliittoon. Liiton v.t. pääsihteexin 
l ausuntoon vedoten hän aikoi tiedoittaa Wash i ngtoni in, ettei 
Suomi ole virallisesti eronnut liitosta. Hänen pyynnöstään 
vahvistin sen. "tämä tekee t eille suotuisan vaikutuksen 

ashingtonissa", kuului asiainhoita jan vastaus:. 
Lehdis t ön Suomelle suopeimmat l cusunnot olen sähköt

t3.nyt propagandassa käytet täviksi. Sodan puhjetessa le:tdistö 
yleensä suhtw.. tui uomen taisteluun ymmärt är.!lyks ellä; eräissä 
t apauksissa,t- Se oli ainoa suurs man vaihe, joka em.pimät tä 
hyväkaytti~ Tunnustettiin, että Karjala on Suomelta ryös
tetty j a et tä maamme on oikeutettu h~~itykseen. 

Mutta sodan jatkuessa ovat t ällaiset lau.sunnot ty
reb.tyneet. Viime vuotisesta innostuksesta ei ole nyt pal
joa jäljellä. Minkäänlaista B.'lus&ustoimintaa ei voida nyt 
toivoakaan, ei myöskään, kuten kansantalousdeparteI!:sntissa 
minulle sucraan huomau8ettiin. mitään erikoisia kaupallisia 
j är jestelyjä. Se vaara on näin ollen tarjolla, että Suomi 
vähitellen menettää sen etuoikeutetun aseman, joka s illä. 
on tähän asti ollut sveitsiläisten pol iittisessa sydämessä. 
Onpa lähet J'stö jo saanut vastaanottaa nimettömiä solvaus
ki~jeitäkin, joista ei kyllä. ole väliä, kun ne todennäköi
sesf; i ovat juutalais- tai kommunistipiireis tä peräis in. Pa
hempaa on yleisön välinpitämättömyys. Yhdessä mawmae lujim
pien. ystävien kanssa ~(S tulee perin raj oitettujen 
voimiensa I!D.l.ka.an toimimaan sen voittaniseksi. Propagandan 
suuntaviivoista olen kirjoittanut eri kirjelmän ja tulen 
asiaan pala8l!lB.an. 



ULKOAS IAINMINISTERIÖ 

RVHMA: .............. r ........... ....... ............... . 

OSASTO: ....... _ ... ~ .. ~.( .............................. . 

• ASIA: ................................... ............................ .. ....... ... .. . 

~ ~ ~,.J.i,t" .L-.~h· ~ ' .;) ~ . 
............. . , ...................... ............................ _ ....... __ ... __ ....... _._._ .. __ ..... _.~:.~ .. ~~ ..... _ ... ~-:;,;:;::;;: ........................ ..... . 

. ••• • ...•..•.....•• . • • • ••..••.•.... . .•.• . .••......•.. ... . . ........ • • .••.......••... ••.•• _ ..... _ •.• . • n .... . ....... ...... ·.·· ·. · _·· ··· ··· ··· • • _.-...• _-_ • ..•. _.-•••.•. _ •... • • •••• _ . •.. 

..................... .................. ................ ...................................................... ......................... , ...... t{..t ...... /J. .. lli. ..... : ... _ 

• 



• 

• 

.... _ .................................. . ~.J),~ ........... SSA OLBVA LÄHETYSTÖ. . Salainen. 

RAPORTTI n:o ...... ?9. .~... ... . J.<. / JJj .iJ. -Y( . 

_ ....... BSlmi ....... ssa ...... 1. p:nä ......... .hainä.kuuta 19.41.''1 -y/ 

Asia: Osittainen demobilisatio 
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Taikka Sveitsi on neutraali, ei idän sota ole kuiten" 
kaan j äänyt t äällä vaikutusta vaille. 

Heinäkuun 1 pii.ä päämaja, yksissä tuumin liittoneuvoston 
kanssa, päät ti vähentää maan liikekannallepannun armeijan vah
vuutta. Virallisen tiedoituksen pääkohdat ovat seuraavat: 

''KeDI'aali on pannut voimaan uuden vapautus- ja 
lomajätliestelmän. Tämän t arkoitus on ottaa huomioon I en
tistä enemmän maan talouden, etenkin maatalouden., vaa
timukset. Lisäksi on sillä pyritty välttämään ei
kiireellisiä sotilas:nenoja. Joukkojen kouluutuksen tehos
tamiseksi annetaan lomia vain erittäin kiireellisissä 
tapauksissa. Siksi yksityiset joukko-osastot kutsutaan 
palvelukseen lyhyellllllä2:si aikaa ja harvemmin kuin ennen. 
Nostoväki tulee suorittamaan vain vartiopal velusta. Ra
kennustyöt siirretään mahdollisuuden mukaan yksityisil
le yrityksille.-

BSllitus on ilmoittanut sanomalehtien edustajille (mut
ta ei julkisuuteen) J että armeijan vahvuus tulee t äs tä lähin 
olemaan vain noin 2 1/2 divisionaa. 

Kun tiedustelin tämän toimenpi teen syitä Poliittisessa 
departementis8a. sain hyvinkin 8 rauhoittavia" selityksiä. Ar
meij aa vahvuuden vähennys on pieneIllpi kuin miltä näyt tä.ä 

. ja sen syyt ovat puhtaasti sisäiset. 
Ilmeistä kuitenkin on. ensiksikin, ettei lIll.atalous juu-

'" ri tähän vuod~naikaan vaatine lisätyöväl!eä; toiseksi, ettei 

oIAKELUOHoIE: oIakeluohJemaUeJa: 

T .... II ...... 
, .' .... 11_ iIa n.lltal ..... ......... .... mln .. terlllll •• 
EI ulko ................ tl"tublln. 
EI "Iko....-du.tuk ......... ulkout.lnmlntaterllln tledol· , * • • ••• • • •••••• • • .• •••• • • • • • •••• • • • • ••• • ••••• • • .• • •••••••.• . ~ • .• b • •• _ • • • • ••••• • ••••• ••• • • • • _ • • • • ~ •• •••• • 

'iUkalln • 
.. ........ ..... .. . .................................... _ .......................................... . 
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raaka-aineiden puut teen takia t eollisuuskaan tällä hetkellä 
kaivanne lis ätyövoi:maa; ja kolmanneks i, että kysymyksessä on 
kuin onkin osittainen demobilisatio, joka herättää tyytyväi
syyttä akselivalloissa. Ministeri Bonnakin myönsi, että ek
selivaUibt ovat jo kau.an ilmituoneet toivomksia Sveits.in 
armelJ an demobiliBaUosta:. (kuten jo raportissa Il:O 3 tie" 
doitin). Sveitsi OIl Iliihin vas'tmnut, ,ettei se ylläpidä 
armeijaa hyökkäyksen pelosta, vaan rajaselkkauksien varalta~ 

jOllU.loisia on jo sat tunut, esim. kokonaisen ranskalaE en 
armeijakunnan tunkeutuminen Jljaaban vii.ne kesänä. Kun nyt 
kuitenkin sellaist en vaara . on piemntynyt sodan paino.~isteen 
siirryttyä itään, on katsottu voit avan vähentää armeijaa. 

~äs poliittisessa departe ment issa arvossapidetty l eh
timies, v!:lIlha tuttavani, kertoi minulle "ulkomiL.isterid 

Pilet-Golaz'Il omasta alci t teestaan lausuneen sanomalehtikonfe
renssisBa, ettei k.o. toimenpide ole johtunut Saksan pyynnös" 
tä. Mainitsin tämän kuvaavan seikan sähkeessäni n:o 91. 
liarkittävää on myös, että lehdistöä on kielletty ~ puhumasta 

ndamobilisatios.taU ja yleeIlBä käsittelemästä koko asiaa. 
Sveitsin osittaisessa demobilisatiossa on kQin onkin 

siis ulkopoliittista S· yä. Sveitsi on Ilähtävästi antanut 
todis tuksen hyvistä suli . staan .ksetiin, em. mpää ei neutraa
li maa voi antaa, ei" siltä enempää tällä alalla nykyään 
vaadittanakaan. Muut todistukset .. ja vastasuori tukset • 
ovat varmaan taloudellista laatua.. Jo huhtikuun lopulla 
aloitetut kauppaneuvottel.ut, joiden vaikeuksiin olen pari 
kertaa viitannut, ovat vihdoinkin valmistuneet melkein aU ... 
tirjoituksen asteelle. 

.' 
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le raporttinsa n:o 21, jonka otsakkeena on 
Sveitsiläisen työväen si irto Saks aan. 

inisteri: 

"'.A. 
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3aks an. 

Käsitellessäni r port issa n:o 20 Sveitsin osittaista de* 
mobilisEl.t iota , huomautin , kuinka vähän vakuu avalta vetoaminen 

eits in kansant aJ ouden lisätyövoiman tarpeeseen t untui. J o sil
oin olin kuullut ensi huhuja s i itä, että S ks a ol isi i lmoit

t\nut ~7tävänsä työvoimaa Sveits i 3tä, mut ta en hall nut ni is
t .. ma inita , ennenkuin olin saanut jotain vs.b'Ti stusta niille . 

N~~ temmin olen ul lut näi stä huhuista ~ekä sveitsi l äis-
ten että di plomaat tien t aholta. K8.Mp~aneuvotteluissaan Saksan 
kanssa Sve i tsi lienee perustellut raaka-ainevaaJl; imuksiaan mm. 
sillä, et tä ~ en teollisuutta uhkaa t öt tQmyys. Täll öin Saksa 
lienee vastannut , että sillä on runsaasti työtä sveitsiläisel
lekin teollisuus työväelle; onko Saksa nimenomaan vaatinut täl
laista työvoimaa, ei ole tiedossani. Joka \) tapauksessa on run-
9 -asti sveitsil"isiä, etenkin met311iteollisuuden ammattimiehiä, 
siirtyn;t tai si.irtymäss ä työt ön Saksaan. ainitaan luku 50.000, 
joka kui t enkin t untuu vahvasti liioitellulta. ---

Tiedustellessani asiaa oliitt i selta departewent ilta sain 
vahvistuksen sille tiedolle, että mainitunleinen muuttoliike on 
käJ~nissä. mutta peruutuk~en sille väitteelle, että se tapaht ui 
si jonkin sopimuksen perusteella ja että se olisi jossain 
yh teydessä demobilisation kanssa. Sveitsin h l l itus ei sitä 
millään l ai l la edis tä, jos ei myöskään ehkäi . å • 
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3aksa tmymätön ~ e itsiin . 
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A.ia: .:laksa t ntymätön veitsiin . 

t~vat toi 9 i~en ent i stä enemmän , 
Qsoittaa, Sveitsi selitt ~ä . et tä 
vism.i j a. sen :i ohdonmukai!len nautralisuus ovat vain saman puun 
hedelmiä. Saksa e i hYVäksy puolueettQ1!luutta t aistelussa bolshe
vismia vastaan j a käyt tää Sveitsistä kirpeätä ki eltä. Sen hal
litus kat sonee, et tä .3veitsin on "tavalla tai toisella" ymmär

rettävä, että joki n muutos On t arpeen . 

Otsikko ·he ei ole suink:3.an uus i, mutta ksan- Venäjän 
sot a on tuonut siihen uutt kirpeyttä. Voi daan sano~ , ette i vät 
SV3itsi j a Saksa ole kos en vier astaneet toisi an niin pahas
ti kuin juuri nykyhetkellä. Se ei kyllä ole i lmennJrt missaan 
uusissa poliittisissa pu.heis ~ a eikä teoissa. Päinvastoin saatiin 
monikuukautiset kauppaneuvottelut vihdoin onnel liseen pää tökseen 
he inäk. 20 pnä, Saksan t aatessa Sveitsilie etenkin elintärkeiden 
raaka-aineiden (hiilen ja r audan) hankinnan ja Sveitsin myön
täessä Ssksalle suuria vientiluottoja (siit, enemmän taloudelli
sessa rapor tiosa n:o 5). Taloudellisessa suhteessa ~bksa onkin 
nykyään tyytyväinen Sveitsiin, sanoi m.inulle kauppasopimuksen 
saksalainen allekirjoittaja, v.a. asiainhoita ja Kordt. Mutta ta
lous ja politiikka e ivät aina kulje käsikädessä. 

Poliittisten suhte iden jännitys ilmenee etenkin lehdis
tössä. Kuukauden kuluttua antikomnnlDbUaen sodan puhkewsesta 
Sveitsin lehdistö on ehtin rt es isoida maan asenteen. Tämä 

.......... ~ ..... _ ... _ ........•....... ~ ........... ........................ .............................. . 
# . • 
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asenne on ,'~-a3t i m'3. äJ.°i': ~ lt .. 'lä 5-" " ;:' vc. ~ kot o 
;}-riuJi on yhtä mi eltä si i t ä , että "jos l! sota johtaa bolshe
vis . .in tuh~on , se on täysin maan omien k:ns alliste~ aattei
den j a etujen !lI.ukdsta ; j a t ois; ta 3veitsi :?o is t ea kaik
ki voi!r.an.sa pysyiikseen eri llään t J.i. tel1 eta bo'.shevismi€.. V2.S 

Len. 3 ivus~!:. ketsoen t äJL.ä voi näyt tää e:9ä johdonreuke.iselta . 
J c~r1i l;l va t sveitsi äi se t s 9litt "v~t , ~ ttä p'" invastoin lIi:)ve i ts i n 
j oh onmulceinen ant i bolshevist O en as eI!l8. j e. sen j olJ.do '.ainen 
puolueet t o l'uspolit O ikka ov t s :'\ 'an puun hedeJ i ä , jonka juu
::.- et ov t maan e i oisen h.j sto:.' blJ.isen kob muksen , sen oma-

eetui en r~kent3 ~n j a asenan , sen o~_n valtioaj ~ telun muok
k .a.me.33e. IRe.a.peräs sä" (Neue Zyxcher Zd tu.w. n : 0 1109, h iilla 
17 nä ). T en~epä l ehdistö j 0skus i t enuällekin , j a t iht oo 
vettiä ::!itl'?rin "'u.h3este j a 3er liinin selit sist ä sen joht o
p~'L tt\kssn. ~t tä .l:llrean i t'ihyökkäyksen S ' yt ovat ol eellise ti 
c:ot i lo.alli i:1 j a ~oliittis i ; ff reuutkin maat , jotka ovat yh
t~rneat t äM.n s ok an - Italia, Suomi, Unkari j Ro,-w i a " 
ovat tehn~et sen vähintäin yh~ä ~aljon kans llisten et uj ens a 
ku in ideologi s ten syi den vuoks i ll (Gc zet t e §,e Lausanne , 
11 pnä). J a t äm" toteamuks en nojalla le~1is tö huo!" ut t aa , 
että Sveitsinkin tulee noud t t ao. ve.in vu t i oet unsa vo:atimuks ia, 
joke. s ille on ' vmkku...T'l....t on neut _clisuus , j a lainaa Gi useppe 
Mab..n sOJloja:" Opport unismi , jopa parhe.i ten perusteltu j a kor 
ke iden aat teiden joht ama o_po tuni Sl1l ikin , on ai11e usein yk

si~lcert i sesti ki911et tj'. Tämän i qes ti ehdi s t ö s~t~utuu 

yhä ulkokohta ise in s ohan , juD:a. isten r i nnan Berliinin , 08-

kovan j a Lontoon tilannetiedoi t u.kset. Poikkeuks --n on Sve itsin 
ehdi s t ö - etu:p ~° äs<: ä r e.nskalainen - tehnyt va in Suo1!l.een näh

den, siinä "ärin lmin l ähetys!;ön se.nona eht ilcatsau.~si st n:o 
3 j a 4 näkyy. 

Kuten t avalli sesti on asianI ita , on "ylei nen mieli
ida" - mikäli sitä yksityinen voi i~man e.tleri kka isia mit

t3.usmenetelmiä arvioida - vähemmän hi litty kuin ehdist6. 
o essa Saksa lienee saavutt anut uutta tr.yötä tuntoa. utta ehkä 



suurel!lIll.~ sa os ~s se. näl0,,7 ' c.ksan ervos te lu ol evan ~d.e lleenkin 
ks v:::st e. . J 211d.J:l.J.äis':ls tä saa Suomi 1<in os::nsa . · · }~e t;,·s 'tössä 
pit" "se.ni konsuli '<:or..ferens s is a konsulil':me }-~rtoivat saavan-
s a j os l'llS kuulla t utu ilt j a tlmte!L~~ to:'.!lilta ~atumuks~npur-

auksia viime vuonna B...'1!letun avu stlL~sen j oM osta . .Jel isie 

ei lehdistö 0 e koskZl/ill vs i t t 3.nyt . 
3cksaa ei ymmärr et t äV'c.:.s t i t.1-yd t·· se , että keskellä 

... ~009P a on pesäke , jonh. kiali j a ku ttuuri ovat p~äosal

-: e. s amat kuin s en , ja joka 'cui : enkin suhtru tuu nur jem.ieli-
sest i siihen. aks asaa ei y13ensä tosin - siellä e ärlen' 
sveitsiläi s 't en mukaan - ole mite.än erikoist a "asen.ne · t a" 

3v itsi in näMen. .Jveitsihän. on vain eräe ieni m:.:ta monien 
iden j oukossa , j a n i istä eräs ~ilj aisi=. i2.. J ulkisuudess 

k in - j oht omiesten puheissa ja lehdistö~A ~ - ovat v i i ttauk
set ve its iin ve::-raten h9.I'vin_ i s ia. kuHa kun sel1.. :. is ia viit-
t2.u l<"si 0 at ne " ännöllisesti e.Däys t '·v.:i1.li s iä. Ne 
voitc.neen t i ivistää s ar j an iskuBanoja; \1 puuttuva eb nän:J.alul1 , 

11 mukava eläm.ä" , "hi:::: o!'ialli se.n kehity "en yrrmi!..!' tä.mä.ttö~_ys" , 
"rengin alv _um 3t ...:n~ c.nnille" , II kanton elinen nurkkademo
kr:..t i e. ja k6!lSe.Lnvälis €ls ti arientoinut vapaamuurerius" , "mi. 
t ään. orpb.:.t o~ j " kkyys j a naurett vdta vai ' lttava julk6I.E", 
jne. Tälla i sia arvol auseita .:Jveits i on t:ie tenkin s:!e.nut vii
me aikoine entistä useal!!lllin siksi , ettei se ole milLän 
l aill osoit t anut 11 . . .. t ävililsä clree.n erikoi sk kuts\llIII.lSta 
EUroopan ja koko s ivist- ~en ~ailnun esitaisteli j ana" C[Ql
kischer Beobachter;, 3lid-d.eutsche Ausga.be, heinäk. 1 .Dnä), 

s aat ikka r:;n t ynyt akt iivll>esti osallistum.aan t is te l llUll bolshe-

vismi a v as t aan. 
Tämä. Sakse.n. lel-J.ch stön ~oste u on enteellinen myös 

valtakunnan hallituksen 1 alle. P lo.ttuaan Königsbergin 
II 

diplomaat tikokouksesta ministeri Köcher hänelle pitämilläni 
lounailli 1 usui, että. Berliiniss ~ ollae.n v rs in tyyt~ttö
miä Sveitsin l ehdistöön, j a että. vei ts in on tlUutok.sen 
välttämät tömyys ymmärrettävä Utavalla tai toisella". 
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Itä-Karjalan kysymys ja Sveitsi. 
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Sveitsiläiset yleensä soisivat Itä-Karjalan kansan vapau

tuvAA bolshevismin ikeestä ja liittYVän S\lQmeen' LehdistÖSsä QIl 

PÄkynyt useita suopeita l ausuntoja. 10s jokunen epäsuopeakin. 
tt !utta kYsymys ei vielä ole tullQt sveitsiläisille läheiseksi. 

koska se on kietoutUAJlt suurvaltg jen kamPpa illlllQ , josta he tah
tovat pysyä mAhdollisimmaP k!l1kana. Näin ollen on Vuokkiniem@ 
kokouksen päb.tös jäänyt hYVin vähälle huomiolle, eikä ole ai
heuttanut mitään re!iit tiota. Tähän on vaikut t anut myös se. ettei 
tämä kokous edustAbut Itä-1ar j alan kaASU kokonai sAAdessaan' 

• 

Itä-Kar j alan kysymys on alusta alkaen väikkynyt niiden 
sveitsilä i s ten mielessä, jotka tuntevat viime vuosikymmenien kan
sainvälistä politiikkaa. leskwlteluissani hallitllksen jäsenten. 
Poliittisen clepar t ementin virkamiesten ja sSl9lll8lehtimiesten kans
sa olen varovassa muodossa selvitellyt kysymyksen oleellisia 
kohtia ja kohdannJlt yleensä varsin suurta ymmärtämyst ä. Varsin
kin kaksi seikkaa näkyy tehoavan näihin sveitsiläis i in; ensik
sikin se. että itäkarj alaiset ovat ei koinaan itse pyrkineet 
Suomen yhteyteen. ja toiseksi se, että viime sotamme osoitti. 
että. maamme puolustJlS, joka kaikille sveitsiläisille OA SJlorae
taan sydämenasia. on miltei ylivoimainen tehtävä nykyisellä itä.-. 
rajalla. lmmärtämyatä on esiint ynyt myös Sveitsin lehdistössA, 
kuten sanomale tikatsauksistani .0.:0 4 ja 5 ilmenee. Lehdistö on 
ensiksikin todennut Suomen llloittavan vaatimuksensa myös UA
Karjalaan ja useissa tapauksissa myös jlllkaissut tätä nati
musta uoltavia kir·oitukBia. 

JAKELUOH.IE: Jak.luohjtmall'Ja: 

Tavalll_. 
T ..... II ... ja II...... . ... ......... mln'-terl6l1 .. 
EI ulkomaatduatukatn tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukatn, mutta ulkoaalalnm""-twlOn litcloi. 

tukaIIn. 
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'utta kaikesta t ästä yaärtämyksestä ei voida tehdä 

sitä johtopäät östä, että Itä-Kar j alm qsymys olia i tullut 
sveitsiläisilJe jollain l a illa l ähei se1ei j a ett ä he sel
västi olisivat asettuneet kannat t amaan kysymyksen Suomelle 
pos iti ivista rat kaisua tämän sodan yhteydess ä. Viralliset pii
rit kat sovat neutra_isuuden velvoi ttavan vaikenemiseen. Ja 
lehdi stön kirjoit elu I tä-Karjalan asiasta on sittenkin ollut 
varsin rajoitet tua. Yhtä poikkeuksta lukuunot tamat ta alamaa
nisen Sveitsin lehdistö on omast a puoles taan välttänyt ia
joamasta siihen. Ranskal ai sen Sveitsin lehdistö on sensijam 
varsinkin viime aikoina julkaissut useita h1.lomattavalla pai
kalla julkaistuja art i kkele ita, mutta ne ovat, Journal · de 
GeAAye' in tunnettua pät.ki r joitusta lukuunot tamatta, ybQ.an mie
hen, tri Perret 'n ahkeraa käs ialaa. Toisaalta 011 esiintynyt 
pari kielteistäkin la'lsuntoa. En ole todennut Suoresta leh
distölle jaettujen propaganda-artikkelåen ai. nakaan vielä jät
täneen j älki ä l ehdistöön.. i stä tämä pidättyväisyys johtuu, 
selvinnee aikaiselIlIllista Sveitsin yleistä mielipidettä koske

vis ta raporteistm i. 
Näin ollen on ymmärrettävää, 

on t äällä j äänyt miltei kokona h1.lomiotta. Ulkoasiainminis-
t er i ön sitä koskevassa kiertosähkeessä C*82 nähtävästi ole
tettiin, että tämä kokous ja sen julistukset olisivat ol
leet täällä t unnettuja. Tosiasia on, ettei 1ähe~ stökään 
vielä sill oin ollut saanut mitään nii tä koskevia tietoja. 
Kun mainitun salasähkeen avaaminen osoittautui niin vaikeak
si, että se vei useita päiviä, lähetystö sai ensi tieton
sa eräästä Neue ZUroher Zeitung'in kirjeenvaihtajan _Sl!hk~",

raportista, jossa Vuokkiniemi mainittiin vain sivumennen ja 
tämä on jäänyt ainoaksi uutiseksi. Vasta Suomen sanomalehdet 

selvittivät asian meille. 
Kuten sähkeessäni n;o 136 mainitsin, ryhdyin eräisiiJL 

toimenpiteisiin. sveitsiläisten valistamis eksi. Koska kuitenkin 
hallitus on ainakin tähän asti välttänyt kaj oamasta Itä-



Karjalan kysymykseen , en ole tehnyt mitään virallisesti. 
hetin l ähetystön avustajan "sanomalehtiattashean" omina isuudes
sa j ättämciän l aatimani lyhyen yhteenvedon Vuokkiniemen kokouk
sesta j a Karjalan vapausliikkeen johdon julistuksesta "kai kil
le vapaille kansoi lle" _ Poliitti sen depart ementin sanomälehti
oaaston sekä Sveitsin- tietot oimis ton joht a jille. Edellinen 
otti l ähe tystön flpress i toimiston" tiedon kiinnostuksella vas
t aan, luvaten levi ttää tiet oa siitä Sveitsin lehdist ön johto
miesten keskuuteen ja tiedusteli yksityiskohtia I t ä-Karjalan 
kysymyksestä yleensä. Vaikkei tietoa julka istaisikaan, hän huo
mautti, on hyödyllistä, että sanomaleht imi ehet perehtyvät 

asia81. 
Yksityi s issä keskusteluissani on minulle tehty asian 

johdosta kahdenlaisia huomautuksia. Toiset l ausuvat, että Vuok
kiniemen kokous on tähän as ti ainoa sel lainen bol shevismin
vastainen kapinali ike, joita odotettiin monilta t ahoilta Ve
nä jää. Tois et t aas ovat sitä mieltä, et t ä maailma on saa
nut viime vuosina kuulla niin. rc0)l~ta I1jär jestetyistä vapaus
liikkeidäl1 , ettei se enää u~w 018M'axu.si on kysymyksessä. 
Nämä epäilij"-tkin itse asiassa varmaan mielellään soisivat 
Itä.KBrjalan vapautuvan bolshevismin i keestä ja l i i t tyvän Suo
meen. lilulis in heidän uskovan si tten, kun Itä-Karjalan kansa 
kokonaisuudessaan itsenäi esti ilmituo t ahtonsa. Sellainen vas
t aisi parhaiten sveitsiläisten per innäistä poli i ttista ajatus-

tapaa. 
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r aport t insa n:o 24 j a 25, joi den 

"Talvisodan kynnykse~ (n: 0 24) 
"lngl@t ikin tyytvnätön ve i t s iin 

!inister i: 

1ä.J"e t tää }, in. is te'" 
ot s akkeena on 

ja 
(n: 0 25). 
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Ihteeuveto salasähkeessä niO 167 (5/9/41 ). 

• Kun sksan täkä ti i nen l ' e<;t iläs kiivi '.uonani onni ttele-

• 

massa Yi i pul"in takais invaUauks::;n j dosta , ja kes kuste l umme kään· 
tyi i tärint an tilanteeseen , hän usui käsityksenähn , et tä 
.:ia.ksa tulee ku _uvina vi ikkoina tekemään ankaran r ynni styksen sta
bilisoi dakseen rint alllan talveksi s opi valle ' injalle j a j ättämään 

sen turvaks i vain vähennet3n sotavoiman . 
ä in arvovaltainen vahvi stus huhuil le , j ita on 01 ut 

viime ai koina lii kkeellä, teki minut tåipllvai8eksi e.ntaJhaan jo
tain arvoa erä i lle mui l le lähestyvuä talvi sotaa koskevi le ar
v l ui l .e, j ot ka s~ivat yh teen y l~initun suunnite lman kanss~ 

j a eri l äht e i s tä tulo en vi i t t s ivat yhdenmukaiseen suuntaan. 
Vaaral iEtahan tul evi en ta~austen ennustel.u tiet enkin i ue on, 

ut ta kai kki s itä kui tenkin t ekevät, . koska t äydel inen epävar-
muus elintärkeistä asioista ei jan mi ttaan t rydytä . di stä-
mä' lä Y' ei sti'anteen arvio inti er i is iin haj t i etoihin ja merk
keihin syntyy olettamuks ia, jotka s attavat hyvinkin osua oi
keaan si lä aj ankohdaHa , minä ne ovat kehit tyneet , ja ku iten
lun j""' dä todell i suudessa totautwnatta. kos ka suhteeLi sen vähäi
nenkin odott aton t apaus voi aik ansaada suurenkin muutoksen 
o etta.m.uksen edellyt ksi in. Täl h i sin var in olis i _ähkeeni 

niO 167 luet tava. 
Täkä' ä i s et diplomaatit ovat s iis ti et i:i.vinä~ t että .:iak. 

san pyrkimyksenä s skuun a ussa on vakaannut taa itär intama J in
ietari~oskova-Harko!! 

oIAKELUOHoIE: 
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nll A" 

...... luohjMoalleJa: 

TpaJ'~ • 
TpaJ,,- ja , ...... , ... . ........... mlnletwlOlI •• 
EI """0 ............... tlocloltuUl'n. 
EI "lkomaooduatub.n. mutta u'koulUnmlnletwl6n tledol· 

luUlIn • 
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j akaa Ve " jan ver tik,;.". ises t i . <:t i a . : 'i et 9.I' i on jo saarret .. 
t u, hJ ökkä:;rs Itä k:r i n ssa k hd:'s tunee lähin~ä j U\ll' i &.rkof
fin v ltau seen , ' 8. ' l1l nil " r ':EllissivuEt EL' eet ovat 
päättyneet , tul~e oskov::.:n.kin v ' t us vie) " t .. ä syks~nä Il' h-
do' ise~:.E i, Vc.ik.k se nei :tt: i n o .. evan kov ähkinä . Te" 
oJ etet un inj an ete äp~ !:iSt.. ei II '.1.ten 0 e v~ uutt ; toi set 
arve l ev t , , tt" se s~urais i 3arkolfista etel !i:;n onet s in juok
sua , t oiset t as, et t ä se JTi~ ~iiis i in ~iirtp.Irli' vie .Lä. enem"" 
mi:in i t dän Yo' J2.ll a ajuoksuun asti . Le_u t :::.:. t " :;:i i 'lpuu 

sotaonnes t a • 
estäi sikö VenJ:i j " arr eija se' . .il setkin iSJ:ut Useim.-

. at , .::.i san F et tiliJ s kin, näkj"V ::..t n:r~ _ hetke_ '," oletta an niin . 
Til.annearvoste ussa o. isi kL.iten .i n ' e, est .. i ot'3t t ava 
seuraav näk00ht a . rllnLinen armai'a on kokoonp~ltu kolmesta 
pääry "stä: ensi ksikin k u; unkien fe.natiso i dust · nuor isost a , 
j oi , e bolshevis t~ on s konasia ; t ois eks i . a ' ituks~n , ~uolueen 

ja att ij ar j estön aikenaeteisista ko ' issaareist~ , j oi den oma 
ol aIJ. ~ sao'.o 11 puu bolshevislsta j j oit .. ianee i' joonit-
t aini j a ko1..menneksi t ava'. i sesta t eho.as- j a ko , öGsityöväesiä , 
jota bolshevismi ei ole onne l istutt anut. Jos si is ' ahdesta 
ensi r yhmästä kokoonpanntlt ensi ' .inj an j oukot ovatkin voineet 
yllättää ve.st ustuskyv: llään, on vaikea odottaa p"äosaksi kol
mannesta ryhmästä kokoonpantujen resevien t a istelevan htä hy-

in. 
ihkä t ämä ei uitenkc.an viel ä ri i tä. Venä j än arme lJan 

häviÖön. Saksa valDli&tautunee t ' .visotaan päät t äen. yleisesti 
t etuista suurista turkis-, suks i- j a puuparakkitilauksista, 
joista Sveitsi on saanut osansa. '.lllt t a t ämän ta lvisodan ei 
odoteta S<.:.8.van suuria mi tt suhteita, vaan muuttuvan puolustus
sodan uontoiseksi suunni een lokakuun uo i välissä. 

VenäjäUä t ais televat joukkonsa J aksan väitetään aiko
van kotiuttaa. ~e t arvitsevat lepoa, ja ne t arvitaan sitten 
sotatarviketeol lisuuteen. Yhdysvaltojen teo' isuuden ponnistus 
vaat ii vastaponnistusta Saksa ta: enemmän lentokoneita ja su
ke~lusveneitä. Llutta tämä voi tuskin muodostaa riittävän oh-



• 
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jelman koko t veks i. V i kkei i dän sota liene kuluttanut 
mitään tuntuvaa osaa sotamater i aali sta , on s e ehkä niel ~ 
t untuvan osan etrooliv astoi s t a . , •. itä perää t äh" viittaa'" 
vissa huhuissa on, j oista R skan suurlähet t i läs keskust e us
saan kanssani ens i "er taa uhui, on t ie tyst i mahdotont a sa
noa. Petroolin ohel a onkin rii ttävt' sti J..:uita syitä san 
kasvav en kiinnostuk~een t u"Aas i aan. ~ng annin ~ yrkimys pea 

rusta~ ,sinne akselinvas t a inen int ama veatii i l me i ses t i vas t a 
toiuenpiteitä, ten inisteri ' uor' aan mukaan Budapest issa-
kin j o l oku na arve',tiin (U :n tiedoit us n : o _8 ) • 

4rhin tie Ir 'iin j Iran ' i n ku,l.kee Tur kin autta . 
h:aukaasi an arve l aan 0 evan vielä siksi kaukana J ksan jou
koista, et te ivät ne ehdi 9 inne ennen r int a.rnan stab ilisointia, 
p itsi siinä t ~ uksessa, että Venä jän et elärint ama pian ko
kon an lli liuu; j a joka iiapauks essa on pääsy s ie l tä tu" 
Aa.s i aan hanka a . Jos s iis Saksa t odt:: a eHtoo edetä kaak
koon, s e ei voi kiertää Tur y.kia, jonka :z:m t äy-Gyisi tehdä 
akselil1.e er äi tä myönnytyks iä. uhut kertovat kin jo jonkin 
ai kaa joutili:ojen keski t yks istä. Bulgc.r i an j a Traakiaan sekä 
suW'ista r andkkov:ll'ustuksist a näi 1. ä Jilailla. Sanotaan Il akse
lille" , koska Italialta odotettanee voimakast a panos t a ' t ähän 
uuteen sot ei ' in. Er äät poli i tt i s.t kir joitt~ jat ovat jul
kisåådes sakin huomauttaneet, et tei It~J ia t ' t one ajan pit
k 'än pysyä vain .::i ksan v loittamien a1 eiden mi ehittäjänä, 
vaan on v lm.i s hyckktliYkseen. erkkinä s iitä on suW'ten jouk-
kojen , arviolta 600.000 miehen, kesht tämi!len Kre fr.kaan , mi lC 
on aivan liian mahtava ar eija pe:lkäks i miehitysjoukoksi. 

Nämä itu-Aasian t a ukset vaikuttaisivat vuor ostaan 
.JIgyptin ja LibYIID t ilanteeseen. ~i ol e nini tt"in merkkejä 
s iitä, että akseli v lmistautuis i uuteen hyökkäykseen ~uezia 

vastaan Libyasta käs in. Sadekausi sie ä päin lähenee lop
puaan, ja sotatoimien vuoden aika l ähes t yy ; siitä huolimatta 
ei akselin joukkoja ole siellä edes pi detty entis en suurui
sina, saatikka lisätty. Pari eri lähdettä kertoo, että siel 
lä olisi j äljellä vain 30.000 miehen vahvuinen armeija. 
Sumu on peittänyt Välimeren t apaukset viime aikoina, mutta 
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näyttää si "tä, et ä mer i yhteys I t 'ian ja Libyan vä i lä 
on hanke. a. AkseJ in neuvotte 1..u " "ta .anskan E.nssa ei myös'" 
kt:i.tin 0 e kuu unut mitä"" Vl e ikoina. ruuan 0 etet aan 
ehkä houJrut te evan Eng ent i a hy""kkäykseen Libyaa vas taan. 
" ksan edun muke. i s t e olisi nain 011 en sitoa br i t til"" inen 

l8ntin armeija toise 1e uunnalle. 
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3veitsin ouolueettoman aseman vai keuksia kuvaa se. että 
kun ranortis sani n:o 22 selostin Jak2.~rL _tyybnnättöI!lyYttä , nyt 
on syytä mainita Englannin tyytymättömyydestä t ähän Raahan. 
Vaikka S"\"eitsin yl e i sen mie ' ipit een "englanti! ismielis-rys" kuul

t a lehdistön yleensä tyynen pinnan l äpi. i lmenee silloin t äl
vi imeksi "Atlannin 

tyytymättömyys 

ja Sveitsiä uhkaa 
pyrki i vapaut aan pikaisilla 

na 
Puoluee ttoman maan kohta lo Ikemp llevien suurvaltojen 

lissä on tietenkin närkästyt tää molempia sotaakäyviä valta-
r yhmiä. 

Tähan asti on kuitenkin etupäässä akseli 0 lut 
tön Sveitsiin. Ja siihen Cln 0 ut syytäkin, si ä sveits 
ten enemmistö on tunnetus ti "eng ntila ismielistä" j a ilnaisee 
s en; kuinka suuri enemmistö, ei tietenkään kukaän voi ilman 
kansanäänestystä tai amerikka aista mielipideinstanttia sanoa, 
.';; • a;..an\W·l l c ....... wq .. ,. .. 

Vastuuna ais ten svei ts ilä isten "eng antilaismielisyys" ei 
kuitenkaan ole ehdotonta eikä varauksätonta. Sveitsiläiset -

.lAKELUOH.lE: ...... luohjem .. !eJa: 

T ...... I ..... 
TImIIII_ ja 1...... .. . .. ..... ....... mln ....... OIl .. 
EI uIk-.duetut .... tledoltukalln. 
EI ulkOlllllUduatuk ..... mutta ulkoulelnmln"terilln tiedoj. 

tuk ...... 

0'.41" 
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tottuneet pitämä&.n ke.s issään kans 'linvä i sen ol itiikan II oikeuden 

vaakaa" , j a mi ' o i~ .3ng:::. l ti :..nte.a s i~ e ko 8llks i a , l}.e pane-

vo. t vast useensa. - e vetiS!, doeet. 
iv"t s an oma- j a aikak us lehdet 

tee . '.onien on yks ink~t i ses ti vaikene i nen.. 
llonet , seCLinkin romaani9~ssa 3ve i tsissä , ovat myöskin e i inty
ne et ing nti~ v~q t en , er äitä uudi s tus iikkeitä ajavat pienet 

ik \ autiset j e.is ut säfuDö' . i est i, j e mu t amat Mlg antiin 
y eens myötämieli:::est i suhb.· tuvat ehdet m"ä!'ät i ssä t ura'.lk-
sis sa . . itu-G u'.ldistus i' aet nsaitsisivat eri r a:9or tin• 

lhistä t3.pau sist a , JOlBsa k.o. 'el:deli ovat tuooinnee t .l!l!l2 an
nin o:;; e it , on UOJ'T'..e.Ui:.vin S9 ii": t o euvo stoliiton kanssa. 
uten ise~UJ.in olen ' :...p :·toinut n :o 19) , tämä ote vä '1ens i 

s ' tie. 'n;:: ' .tUlt i j isäsi s itä .::39.ksa koht?8.ll , Viii in 
täm" ensi re ... ::t i o näytt"ä a~Ol :li ttaan j ä " een Oc.ot t 

ne i koks i. :1oreeLpi es mer kki :pub.e'en.aoJ."lv ais i s t a b~ u~(si sta 

on "_l.t in .? tili . eensh Sve i t s in l ehdet kuitt~ ivat koko 

julis tuks :. n J: ~:' i' a sen Ller i t tä vähekEyvU ä l!Laininnoi '.a . 
~ · t i n artik Lll 8 OOQ 2 :n jo~d03ta , jossa ~selivdlt ioita 

t~en o _ ~ ~e Ja &Seist~iis'.llnal kir' i tt i kuiten.kin 

Journa l G, _ve /, y~~)eA;);;lJ~~1;.,~j.(e ok. 6 p ~ näh 
"Tämä on ht.. kuin v :n 91 r::.u .. an 

r :- '3käs i tta ' in t j o:}:'" S U1 su, ' iL.r.:: s i k~ouk .. 
se i ovat OSOl t~utuneet n~~ tiivisiksi ja joiden 
ve ' utus teki uu ' en v··isti:iL.y·tö äks1. L6.ini -
tun kahc _n t'~i _ koha~~een valtio i ~hen 
'ulistus otet ::.an 3iis ekE..,vin tu,nJ")intf • 

oJ i i tt i :..essa d]=- t e!.dl. tizsa tekarn'" i tie uste u m , 
ko ~'ant i vir i sast i i ::oitt ut t ~ .. tt Ölll~ t tä "'ve i -l;sin 

e 'is t öön joiss ru, in tep'uks iss a , sain . öntävän v~st_uksen . 

mäm.ä ei kuit enk:an o~e pdäas ia . ienen k~nsan Dloraa i-
nen. 0 eus i t sen!:i i seen eläm:iän on sveitsi äisten i deologian 
lähtökohta , jao mil oin .&lg o.nti r a joi ttaa sitä, he korot t avat 
aanen.sä . En{; .~nin kirist vä saarto on r . i t t e.nut Sveitsinkin 

i t senäistä t ouse ämäii ja herättäny t .... 'lä pahaa verta. 
Sehän t uli selväs t i ilmi jo liittoneuvos .t'ilet -"..re1 z'n "ulk0-
minist eripuheessa" (r por tt i n.;o 15). en.jälkeen on Sve its i 



tehnyt " !..l.ksen t _ s sa uc:"!n , a j :J.:9.!ltoi:- s n ta oude J1. i sen s o-
( L~ou"'3. inen r::..::?Ortt i n: o 5) , JOLka ti.i.rkein kohta 

on 5 urten vienti uottojen myöntäminen u ksa_ '.e ; sve i t sil" i set 
ovat toivoneet voivan a pitää nämä 1uotot ohtu ' ' .i s issa ra
joissa, mutta ne ov tkin kohonn et ootts.lattonan nopeas t i. 
Base in ansainvä~ i s el t·· panki t a saieni tieto j en mukaan 
Bve i"sin c . ear~ saatava , joka hei2ä: un alus sa oJi 0 
fr angi a , 0 i jo S J-:rS l\.ll alussa noussut 350 ,""Lj . f 

j a sen odotet aan nousevan enE i vuoden onu 1a 85 mi j . 
L lln . · ;:; ti er Usee tietenkin vaitsin tao. lisuu en en
tist·· vo· .waa! 'paa su.mt:.ut umista c.ksen verust i sem , toi
sin sanoen , SVF3 itsin osit taista tai:9umista akse in painestuk
seen . 

'un l{z.ns · t I::l.1.ous"epart . entiE:s a 1 ust vasti pskus te i n 
~ uo en veitsin ~ pe' isista neuvotteluista, kau_ &os aston 
jaj a T otz 0 sta o.1.oi t eest an kertoi E ' in i oi t tane n 
tyyt ·· ttöl'ryyt t ·· ~ init t uun sopllillkseen odot tamd t o voi r

k asti . .ll'a .1Otz tuntui olev suor staan ki i.!:l.dyks i ss·· Mlg

.:mn.in es i;; ämien arvostelajen j uh HS ten johdosta. '.an
ti nyt VIlO ost I::l.fi vr.. tii veits i t·· myö2n' tyks i ä , u a1' a , et-
t ·· anjan t i e .. siis mer ent -'<ainen tuo ti ... su_jet aan. 

J ann in kaup . inen e usta j a Espanj ?Ssa on p an 
s ä a us t 'Tia neuvot teJ.uja varten. i . isia ~ . a!l.Ilin y i .. 
tyiskoht~iset v utim set ov t, pi dstaan tietenkin assa. 
Sve itsi toivoo kuit a in , ett·· sen 1l'p]3del e- at io, j oka 
h i aikoina l äht ee Lo~tooseen , tulee selvittäm~än briteille, 
et tä sen t '.ouse li:illiä on aina 0 _. u t ja aina tulee 0 em an 
l ähinnä S s sta j a ItaE st rii.;:puvainen , ja s amaan ai
k an s i edet tävän s ovinnon. 

Ihdysva t ain reaktio 
j veitsi 1 ä on edess ään 
tonissakin. 

on 0' ut s ama k:t in :illg annin 
vaikeat kru paneuvottelut ' as hing-
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Peru t 's i a i JJnes t i kui te kin '.e" t iin jo S8JJlaan 

uin uutisia . eue Zurcher Zeitung ' in hyvin inf orr:lOitu ja 
maallemme ötämie'inen He s i ngi n"kirjeenvuihtaj lle(h em) tie'" 
doitti jo e ok. 3 nä l ehde l een , että k.o. huhuissa lIei ole, 
kuten t ä " ä asiaat unteva a t aho 1a se i tetäi:i.n , n.itä" - perää". 
' amana päivänä Nahon l-Zeitung ' in Tukholman- kirj eenvai ht aja s "h:' 
köt ti sikä ' ä i sen l äJ et:rstön peruutt av an h u~. "yyskuun 2 pnä 
ju'J'a i tiin 3 . T. ':n _eruut us use' iLi ssa 1eLuiss " . 3 eur!:18vina 
päivin" s at i lJeruutu~s ia vi ä Berli inistä , l..:os ~ovasta ja 
: as hi D.6tonista. JoJltta monet edusti'lat :::itä käsi:; ~~t" , että 
sot väs- s ja r auhan'p~Tki ,-- set eivät vir" isista eruutuksis 
ta hllO , i.n:atta si t t enkiiän o' ~ a t per "ttö i ä . 

Tähän '?'aik·t t i osaltaan s ekin, että ' el.singin peruut s 
kie si inoas t aan keks i s eikk a, niIll . et te i "erään vieraan val-

an päEimiestä" 0 e py;elet t y vb. .. i t t äm'· in , 'Jekå ettei keskus te u
j a 0 e käyt ' IIHels in i ssä j a .1. kho '.r.a.csa" . Par i 
ki jeenvG~_taja - t uli l uoksEni kes:{ s telem~ an 1.:.. j in t.s i s ta. 
Yir ' l i ~ an ~eru tuksen varovainen mu to, joka ol i sama kuin 

ussa Lnitun ki er t os e.b.keen, pakoit tikin minut t .. , öin pi dät-
t' ään suor :.iste. j a t ä' de' ._ i ;:;estä per uutuksesta. 'ensij ran kor
jas in parh ' an i kaan l ehdi stön pess~ist isiä es it ~ i ä yleis
t i J t ees t amme, ~Jdm:lxioa:arx~m'l!l1Qen:v..19')!)ltoir, 

u XXlklu:!xxm)l'lA ta. 

.T_in ollen menin syysk. 3 pnä . 0 iittis e.&n depart eme 
ministeri Bonnan uheiHe. Här:e 1.. tä ku Jin, kuten sähkeessäni 
n:o 165 i itin. että ve its in 10_ toon- l " e t i l äskin oli tie
doittanut Suomen ja Venäj än välisen aselevon muka olevan ~do

t ettavissa. Bonna suhtautui ku i tenkin tähän täysin epäi eväs ti, 
ja omasta puoles tani v hvistin h" en epäuskoaan. Bonnan kanta 
perustui ehkä ministeri Rggeriin. joka l äht i Hels i ngistä niinä 
päivinä, J0lll8. k.o. huhut i l!Iestyivät ju kisuuteen. Keskusta
lUIllllle pohjalla Bonna - kuten hån minu 1e myöhemmin Hmoitti
antoi asianmu isia viitteitä veitsin e i st öl1e, josta sri
koisrauhen huhut pian yleensä hävis ivj t kin. Tä ainen menetel
mä on epäi emättä aimkin veitsissä tehokk~pi kuin suora 
virallinen peruutus. 

~veitsin lehdistön kiinnostus uomeen on ede leew i 
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htä virkeä kuin . kaise in. Ji it ·· on uutena todis tulc ena 
se , ett eivi t eh et r ' ~ iG tuneet v~in pass iivi s est i to_eanaan 
r u.!:tanhuhujen e hee1' is -:'-1; t·· , yrki v ·t ene:IlL!.än tai v::L:em-
r..81 t r kcsti erittel en:ä" sy j. t ii , dksi uomi e i t ä" 9. ~et ke-

ei. ol e v lmis !'all~~e.n. 2ns iDnili i sen ja vr..rsin kiint oisan 
':;;? yn esi tt i jo 9~- sk. 3 ~ nä 1 acnrichten1in päiitoioi tta
j a , krusa' i sneuvos eri , ykyisin ':':v '3 i tsin ee.ka huo al;uin s a
no~' e.' tir~ ie s . r ' o'i inoa , j oka t uo,- t t i , että kysyr:.. ks e ::.n 
t ulevat e i ain .sts.<ill UCi..er~ , vaan r:,'rös enäjcin \ II- elO .i set 
_auian oi veet . Jos 'TeI1l:1·i:i. .. ä S 9 :.!.isia on , ov t ne j oka ta" 

'a;es a hJ'lin suhd .e ' uon"t is i a , s i ' .. ne ::,i i .luvat koko-
n en i e t in t e. ~ f te' i. st a. . ut t a uuri t dst i syyst ä on i J-

... sistä , ettei t ä Jä ]:et ... e"ä voi 0' a kys ::;.uD. ' ks an 
SU05 t · _U~::lsst 3uo '3n UI' e i jln poist · i seen JT teiseste. _ inta

ue.s t a . 
s a 
s oti 

Jos ' uo i niin taKi s i , ::: e!l !l seme. 

kuLI1 ' ~.li:s in ~ei:pzi ' iu t::.· , te' u.3 s a , 
0 ' is i mo 'a.a1 i sesti 
tt a p Ol ~ itt is-

, :. i ses t i :? 1 j huono :pi, k ska .:l 0 i on i ip-

uv.::.i en 

Å s J:J.ot '.u 
c.ks as ta . 3iis "q en 

j V er..e. j f!.n 

!:-i et· ·'i.a kobot-:1on . . ;ft:e. on 

TL'.Len 'W_.Ct: ~1:. O"iS,L ... ksis a 

v~intädn er... n~i , ~i3t j t ::= ... [ 'I: t . i s~ j ~l keen to eunä

:;:e1' an ' i itt.'r..~-t Ss.k:::an 
isuulen 11t: l ' äVct , eive.t 

köisesti ju i on 

sot il.a .' .iseen :dnte.L: en , s .;n t J v 
enää l iitt i~et t v~an so'~ t:: Ei r t • 
, (;; _'e:::s" t oil. n toL_it-c j ( W~I ) k' joiLi s~r" :. 2 nä 1 ~ -

j s a p3.J.ki:.: joit :s sa , ett··· jos (in erikoi sr uhaa _.0: e at 
huhut ovat t '·- sin 1 e.ker eet , t ällä ei Lsr 1..:it e si.. tä, että 
hht o"shat :)" t t i's ''l t '..'u 1p" .f;::, ~3' t t uja. Suo en kan-
san reuhankaipuun perusteet e ivät 0 e mu t tuneet, a'.us sa 
wa ini t tuihin iit t ää kirj it t a ja '"' inivaJ.kokirja II : een perus
t uvan kuvaJlksen Venä j 3n aino I;ukses t a t .vi- j a kese.sodan 
Tci.l i .1ä - mutta 'uomi on "kohta okkaassa pa -oti assa" (fata

le Zwangs . e) . 
:3emaan suuntaan ovat 1.ukuisat l ehdet tahtoneet todeta, 

että "eräät voimat" ovat pyrkineet irroittame.an Suomen sodas 
ta , mUtta että tois alta Itä-Kcr j a'an taroite ja toisaalta 
liit t o Saksan kanssa tekevät sen do t tolI'.8.:.:si . Sitä, "ettei 
uomi ole vapea pää ttämään. yks in" , ovat t ehostaneell myös 



• 

• 

maa lemme suopei.nma.t romaanisen ja itali alaisen Sveitsin 
det . 

laurna1 de Gen~ye' in pääto imi t taja Jean art i n 
s Jsk. 12 pnä toisenlaisen ' t u kinnan ~uomen asent een motii
veista. duo i ei voi unohtaa , hän huomaut t i, et tä ' aksa , 
E8. nt i ete el i s is\ä j a strateegisista syist ä , on r:: hdest i t ul " 
.ut sen avuksi. Er ikoisr uhan aj atus on V'8Btenmie1 inen uuo

men valti omiehi e niin :a an ku i n i itto' aismaa ei ole 
pois peUs tä. uomi "tulee jatkamJ.an taistelua, s iitä ol e 1.e 
valQlut tune t. utta ei tehdäkseen valo oi tuks i a : aivan yks in
ker t 'sesti varmi staakseen tul evaisuuden vara lle Kanjalan 
li t tämisen j ä b en suoJJll:i L i seen ereäm.aahansa". 

un s i is ministel i 'l'anner syysk. 4 pnä pitämässään 
p €l ess a 10pulJ i sesti j a e v ' t i eruut t i ai kl:i erikoisrau
haa oskevat huhut, otti Sveitsi iiedan v auksi t ta vast ~an • 

.3 alla sai kui bllkin kes kus te .u Suomen sodanpäi:unä .. .. 
istä sek" . ehd i s tössä että oliitt i sissa pi ' ei s s " Qutta 

vauhtia. isteri T erin nimi on t ci.' l äkin niin hyvin 
t unnettu. ja hänen arvova'. tmsa niin huo attava. että et i 
näht yäni ehd i stä hänen k 's ite' een kysymystä sodalpä' ;'''ris
tä. pyys in r...inister iö tä t ar anpi a tletoja puheen 0 eel. li
s ista koh i-ta (s ähkeeni n:o 172). mi hin sainkin p~ in päi
vän kulut tua vast aukse t (kiertosähk. · n:o 0-99 j a sähke 
n:o 8). Ne olivatkin t arpeen. si lä m e.mJlle asenteesta on 
mi nulle tehty ' .låuisia kysYi i ä sekä Bern issä että mui ssa 
'. upungeissa . jois sa 0 en viime aikoina jout unut Ui aan. 

Näi ssä olosuhteissa on ~lannin noot t i uOJJ!.9l1e tie-.,. 
tenkin ~ä isännyt ki innost usta maamme poli i ttiseen asentee-
seen. Reuterin uutinen nootista oli t äk'T' i sessä radiossa ja. 
l ehdis tössä jo ennen ku~ inisteriön sähke n:o C- 100 ol i 
s e.apunut. ja ha ituDen tiedo itus julkaisti in -heti seuraava
na päivänä. Neue ZUrcher Zeitung'in Lontoon-kirjeenvaiht aja 
lähetti jo syysk. 25 pnä vars in -yks ityiskohtai s i a tietoja 
asiasta. maihiten senkin. että iDgl.annin nootin 0 i j ättänyt 
Norjan Hels ingin-lähettiläs ja t iedoitti myös . että Lontoossa 
toivotaan "määrättyä tulosta" t ästä otteesta, koaka Suomen 



y ei sen mi ' i pi teen ene .. :.:t:l stön 0 etetaa o , svan "lIlie 
dan 

""""""""..:.= ___ =-Pr=-:::;,es..,s .. !in Tukho en- edus t a ja. j 0nka tie-
ju }:c.istaan . u'~u.isissa e_ i ohd issä, tiedoitt i " sikä'" 

J äisten suon ispiir ien1 olev n ' _ätt· e itä..ms lin noot in 
joH osta j saI' asettlmeen ti:iysin er i1 i'ev ti.11e kann 1 e 
tulokseen n" den. koska lI""'uo ,i e i voi iLtt t" ,i lksin" , jatkaa
~o se s ot a va i ei , j a- . osk c.inoa tu los ~o · an o:o~ tami" 

ses ta o'is i . et ä ., ksa '11e äi.i s i ,::>uoJr."3<:n l i s h~ou .:oja ja 
ehkä o]ett i s i e' int .. J'".ik:-eiden vie in L - ah e . 

3 'aan aikaan kuin en istö jul kais i t i edon Jng' ennin 
nootista , i ' mest i myös M.]: n h,r t utinen minist e:::-i l anL.er 
Pressb1.l!'3 issa SJ "Sk. 4 pnä pit :· .. stä puheesta. Uutisen yt imenä 
o i ause , että "Suomi jatkaa .3 ~an rinna' l teistel 'la J.opul -
U seen voi ttOOL a.st i" . t s oen s i' en er " t ~T ceen , 
l aus '- 0' a voi ti .:Jl" i n 0 ) a , ti en itin s iit ti.kin n;·.itä 

oskevas a sahkges3~ i n: o ]83, to i voen s vani aikanaan sen 
t e.rkeLJIi sa..rl.8lluod n . 

Kys J S Suonen sodan p""S- ä-' i.stä on n9.in t u' ut vilk
k an ju kisen "eskuste'un ja v" i t eyn koht eeks i ei ainCE.st 
" veitsissä , vaan ' .ukuisissa eri issa. 11 ,ei sesti j ll ' i t ·· .. 
, wen J " isuus k1 l uu "';ng1Ei! in n~rJisgen o' i tiikl an . 0 -

ueetto", 'ta t ~ o~t , joka · "äpitää äb.eis i ä suht e i t a t " k~ ' l ~i

si in en~ a.:l.ti' ' iSlin di lOLlLut t i siin _ iirei in . 0 en kuu' ut 
ilil3'annin n. _ . s in p~Tkivän aikin \ einoin h·· l~-vt t ·· ...iän pieni" 

_!lsa ja, mui s t ttam an niitä 1ujuudes taan , j a osoittamaan nii l l e , 
e t t ·· llil ' ar..n in vaikutus n;m tereell a 0 1 isi otet tava '::uun. äl
t·· k8J!lla ta ka tsoen Enc; . in esitys uUO 13 ' e on ver_ t t ,vissa 
sen veits" . le s anaikaisesti ant an ju ki seen i' w..oitukseen 
s ,arrOll kiristymisestä (siihkeeni n:o 18 ). 
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ti in y ' ·,kåykseen. 

Kos~a kerran h.-uuk lisi sit ten rohkenin käsi tellä ernin 
hor i sontin mk an sodan t u' e1Jia pääsuuntia , ti:iyt ynee min n 
kaa esit tätik~eni, missä suhteezs s i l l ois ia hypot eese ja 0 isi 
nytte ~okat tava. 

• aks an s uur et offensi.ivit i tärinta.:na.11.a , j otka per 
riehl1v t ennenku l umat t o a a voima l1.a, näyttäv ·· t 
noin esittämi äni arveluj en ens i osaa • .:3 ksan l ähi.m:J.ä.t s tratee-

i s et päät avoit teet ovat E:de11.eenkin Pi et ar i , Koskova ja Har
koff. J a Sveitsin J eh t ien erli inin-ki r j penv i ht ajat t i edoit t avat 
" as i atunt evi en pi i r i enll yhä useammin vi i t t ai' .evan i t ärintaman 
s t bil i 2oimi seen. - I t är int aman taiste1ut l ähenevät 
et t ä. sota h ot tom s t i päät t JY ni i llä seudu i1.1e.. 3aksa1ais et 
ovat varus t aut uneet t vea varten, eivätkä sal aa s itä- (JgurAä' 
de Ge~ve. ayyak. 11 pne. 1941 ). 

oIAKELUOH.IE: 

" •• A" 

i kä vaiko.l tus · iIloskovan val ' oitukse1 a olisi tämän odote-

...... Iuoh~'-Ja : 

T ..... ' ....... 
T .......... ja ...... .................. ................. ... 
EI uIt.v t +*_ tIedoItub8n. 
EI ... om ...................... tA ' , Ui 1'1 ...... , ........ ........ 



• J 

• 

t un t a lvisoden , '~on t eeseen? ~uonl!Il i on vi' e 
jou}~o 7enä ' än r eun · ~ iden edustaj i a .. 1 tvi ~' ~is ia , 

' 3i5ia , ukrain~' e. isia ja georg i a' 5.i sia .. j oit t äss" 
ti.. te paJ.;.o' L· t en vanh s a s uoj ame,assa on unsaasti 

i et t ua-
0 , iit

j a joista 

monia o1..en tunten. t G<= n ve ' in joi1.+' i. He ovet bols,-,9vis in 
va outuneit vi harii ehiä , tUnte a t '1e.M.astaan Venäjän , 

enä j " ä , ove.t O!Ilis t aneet viime vuos ikymm.enen tai p91' i 
l i i ton ol oj en seur aami se '3n. Ja he ovat kai Kki vaku 
Nf')UVostO' ii~[\ s.is~' -:.en rak~~~ een .o'a 8!l niin -m aan , et tä 
, s. sen ke 1 ula Py v.13"S tS!\,J. tiH.!'.ar an ,1 skun . l' t l' ik.an , ' d ' 1 5tU~ l: ~ a lle ~uur Ln vo~, _ 0 t 'ou en Ja 
sotavoir in r au teinen kes · it~'S koskove.an , on ös sen he ' kous. 

euvost o Jta vo i j a t ka t ai s +' e . ua n ' in ~auan kuin ·oskova 
k t ' ä , ~tt j~ltuu sek sortoon , jos p~~upunki v l' teen . 

' kokohtaiuuden nimessä on v in lisät ävä , että useirr®at 
'o.':J.e.tit ja mone t s eits iläi ~t ov'!t tois t a mie tä ja arvele" 
vat Neuvostov " an voivan sittenkin jatk_a v st int ? _sa 
sotat eo1l1isuue.en turvin. Ver t :len Kiinan sot 5.an h mlee u3ein • 

.... o:-tui oslova }.e.hi aikoina tai ei, ei sittenk"än. « 
lien suursodan ko onai skehityk ~n kann lta r ak ' s ev a . Englan.-

t i on viel ' pEi."viho' inen, j s e voi d an koMata joko its e 
Etu.- Aas i assa. Ti1..ant een l 06ii~ 'a viittaa edelle 

et tä sodan :9ainopis t e i koin t ulee siirtymään 
l.utta toisin kuin syyskuun alussa, näyt t "ä ny-

et tä "aksan sot - voimat :p~~kivät Kaukaasiaan sekä. 

saar i1'Ta t 
kin s i:'Jlen, 
:iStu-Aasiaan. 
kyäärl si tä , 
s aadakseen sen ölj läht eet .e.l.t uu.nsa että l{a~ke.isteakseen -Ve
nä jän yhteyden Eng'.antiin. Itärintaman etel ä ohko olisi siten 
t ämän hetken päärintama. .3aksa voi t ässä yrityksessään. t oi,:: 
voa apua georgialais i t a. Georgi~ moni vuotinen edustaja Ge
n~ve'issä _ k&.nsansa per inteiden l!l[,.1re.an muuten suur i Sllomen 
yst ävä _ ker t oi minu!le hilj t t ain, että hänen maansa itse-
näisyystahto on s äilynyt voimakkaana j a että oopast a kä-
ain on sinne koko ajan oJ.'ut t eys pii.äme.äränä k 9inan j är -
jestely. Georgi aiset ovat jo häir:innget bolshevikke j a ja 
sopivan hetken tu'en he tulevat nou.semaan i kapinaan. 3ng-
lanti1. isia he eivät atso suopein si lJllin. 

Kaukaasialdn on vain etappi :)s.ksan sota'1oimien mat -

kalla ~u-Aasiaan. jossa ne tu.1is ivat kohtaamaan Englannin 



rint • Te. ai5ta kehi t ystä näk]'! :it in en g" t i' :..:.; gt 
o OlJt van , j a di pJomaat t i :9ii! eissä .i1et i-'Ll s itä sin to-
dennäköisenä. J os t 6mä itää P i k sa , tulee 'tais te levat 
5Uurvr ' 1at enää eroitt ' aan v~in Turh.i. Huhut t <:i.t"' ta 
uhkaay st rya ino5tukses t a on viine ikoi na ?eruutettu sekä 
aksel in påakaupungei s ta et t ä ...nk "' _s t a kas ino Tähän Hsään 
v in hao ~utuksen , e~tä Turkin ?uo' ueettomuUB on ~o l~ atui
nen 51 a 1, et jä se perustu so~i~iin moJ ewpien s otaa
käyvien ~.i dan v .. i ' 1.ä . 

~nitut ota i ikkeet , mi t äl i ne toteutuvat , muodos ta-
vat .l!.tu- A.asian pihdin t oisen :-äun. TO llen pii" on Lib assa . 

1 a.r..nh .. Le.n t i edetälin vi ' e ; kOino. 5 iirt~ j ouk ' oj n 

pt is t ä h'tu- siaan. :iste.vetona se' i 1i enee , ~rh tä:9it e.vi _n 

t ie~oj en mukaan , vi' e aikoina t ~r~o aast i tOiL~ Libj~
sa pal.l1. u' je:u5 eren ~r l i ee k:71 ä os oitt utun t han
ka' aksi j a vaara1 i seksi. " ienä me kki nä iitä on , että 
It H an on t ietFväs ti t äyt ~rt t urv.:tdue . _ ä s ',ur e 'lpi in 
ku jetus' ~ ivoiQi • Viime a ' oina u ot ettuje a1uksien j oukossa 
l i enee j oku 20. 000 ja 35 . 000 t onnin . ' nto' ,enkin. Siit ä huo
, imatta on Lib jClll j ou~oj a nytte1IilIlin huoIl!B. t tavast i vahvi s"!;et
tu, vaikka ahvunks i s t a olen kuu.'. ut h' in eri' eisi 
-et t otuloksen arve' !: 0 evan' s en, että akse .. in ky-
kenevät si ta aan varsin tuntuvan osan. lannin arn:eij sta , 
mut ta t usirin h '·kkää:mään. Ti anne voisi uuttua vain. s iinä 
t a:9 uk:essa, että Ranska suostuis i aset tamsan ohjoisafrikka-

:::.i cet a' USL:B.ansa selin käytet täviks i t ai span ja ava8lIt:an 
tieu -.ribr'. r i in. 

Etu-Aasian tapauksil a. l iLestJV än t ' '!len kuluessa tu-
l ee varmaan olemaan rat kai eva v tus suursodan ku1Jruun. 
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" inen aines 

TehtJ iän viin. l,e' ni knus sa !t" up SO~ iL ";;.en ~~uvos "':i o ' i i tOL . 
kanssa , ~ve i t s ' n hallitus ' ~e t i us i s htsit tU ok i an r.m. 
erään huo!...at t::vi! i s t a :; L vj d.n i ehi:? t i&.n , j oka ai k- i ss rain Ven"
j ä'1.. ä tob ineena p l,uu m. an ki e tä . Tc.rvitsee t us kin ainita , 
e ttä hdn on konservatl i vi ja antiko~ , unis ti mi e'ipi e i t iän. 
Hu ~ kuu'. a t ekemäs t '· än _. t s t hän viim~ to ok. 6 !mä jätti 
hall i t uks e' le se i sen r portin , jonka sain ' ~rhyeks i aik a 
tet hväks en i p öl " , ette i te ij ää mainitt is i . V i kka mu'. is 
t va mu tos on ti' nteessa t paht unut r ~ortin " adinnan j äl 
keen, esitän siitä kuitenkin muutamia ot eit , 2oi11a voi 0 ~ 

mie enkiintoa Neuvos~oliiton vastarinnan ymmäJ:·tä.I, .. iseks i~ 
Neuvosto iiton u' kopolitiikkaa ~ uonnehdit an r nortissa 

t uru:ettuun tap en. .:)en j ohto' ankana 0' i ysyä sod sta syrj ässä, 
kor jata mui den kamppai l.un he'.lelm.ät sekä varust a ja mekanisoide 
8.I'llisija todelliseksi voimat eki j äks i. ".Ii voida suinkaan puhua 
m..istiän liiton ystävy;ydestä tai luot tamuksesta Saksaa koht en." 
Kaikkia1Ja toivottiin päinvastoin ~lannin voitt~ Kiintoisa-

..................... ' 
T ........... 
T ......... Ja lWbI .. .. .... ... ....... m.........wN .. . 
II ...... • ... _ tledoltu ....... 
II'" .n+*-. mutta ..... " ..................... ...... 
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on hlLomautus , ett · " myös asiaaLnteva'l saks ' isel1a tdl ol a 
' önnet .. . , et te i uo .... en sota muodostanut mit ... Ven" j än ar-

'G1J vo' M mi t t. "uta , koska sen a1 kukuuk.aus i na menetelt i i n 
anteeks i ant ttore" .a keVYCIJL' i syyde ä . " Lopuk i !ta.initaan, 
että Loskovan d ip o!!!S.att i 1Jiirit odot t i vat Venäj " -Saksan sota~ 

l ähitu ev~j s\u ' ess a . it i essi keskus t e' U3s kans seni r -
.r.o:;.'tin 
bu ~in 

l aaliij 
et te. sen 

vaHt i s ek& ;}e.ksan su T" !iliet ti ' .iän 
s..,til sesi · i eh u , 'o"t ka hein o'i 

v. c2ulen
.• 9 ' i äko!:l-

t i €s t i t !:l.v.:.lJ.nut I v:..roi tt een 3Elks e.e t ---" tä SOc.u 8. . 

:-euvostol iit on siwih sen :o' iittisen . c.ken t een an l yysis-
s ä v i :eL' , että · ·~"'tön suari ene.s. i s t ö s uht l tuu 
se::: t i 1;euvost o'Tc.1tean , koske t ämä on in , in vi ' e vuosina 
L~ ut s i :" .e e ä i:lmä t ö · i ·· etuj ' t s ariv ' tc.en ver rattuua. 
sa 0 k~' ä mi 1 ~ oni a o=-,. osit i o:l mi e: i " , IDlltte i 4 ' C" a'ToL~ 

vast inta ol e kuitenh 5. ·e.t H a"IJis sa. "K 1.; d tiedot ovat 
ks " e ' isiä siinä , et t4 .5t ::..'inin ua1 itus on S:.l ten L ssin 

keskuwleasa hyvin ~ano..!.. . nen j a et tä se SooM sattuessa 
voi 
n"· 

.' ottaa ni Ben ehdottol:2::..:.rl 
ili4 toivott . t a jo siks i , 

~a!L_< . 71ks eeIl. t.s t v~l' anku.n:.ous 

t t.. ne teiskunte.1 uokat I jot-
lta sell i sen l j ilieen vois iv t iheut t .... e. , 

uus i sukupolvi ei t u:JW 't~än ~:.lta . Qin ~eu ost oj ir jeste' 
••• Ainåa 0 Z~.ni s t io , joka :- 0 i s~s ti voisi tu'J 
seks i neuv s oj 61' jest e i:i." .e pitkän, re.sk en j a nec;ti ivben 

j äJkeen. on a=:: elJ a , jonka u seeristOEsa varsinkin on 
nia t saari n ikais i a a i neLS i . u ite an ei puo' ueet to issa 
r e is s e. t ä1täki:i:' t aholt ub.Jro.avaa Va:ll'aa idet.. svurena . " 

o en tehnyt muistiin.anoja myös k . o. r o.tin t ' öude! li-
sist luvuis ta, jotka muodostav~ t sen ·äosan . mutta väheremän 

oht ; s ina ne voivat j ':"dä toiseen kertaan . 
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Ohellisena lähetystö kunnioittavasti lähettää Minis
teriölle raporttinsa n:o 29, jonka otsakkeena on 

Turkin yäitelyt t~voitteet. 

M.inist~ri: 
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1 , / 0 - VI 
Asia: . 'furkin väitelrl tavoitteet. 

Saksan väitetään neuvotelleen Turkin kanssa tämän myötävaikuM 
tuksesta Kaukasian valtaukseen. Turkki olisi asettanut kovia ehtoja. 
vaatien alueita Aserbeidjan.in. Armenian. Syyrian ja Irakin ÖliylähM 
teiden seuduille saakka. Saksa kuitenkin pitäisi Turkin ruokahalua 
liian suurena ja harkitsisi muita suunitelmia. 

Diplomaattinen kiinnostus on jo jonkin aikaa kohdistunut eri
koisesti Turkin poliittiseen asemaan. Georgian epävirallisen, fuust an 
meren asioihin hyvin perehtyneen edustajan esitys siitä kulkee seu
raavaan suuntaan. 

Kaukasian suurimmat Öljylähteet sijaitsevat korkean vuoristo
ketjun takana, joten pääsy niille pohjoist a maantietä pitkin on vai
kea. Jos Saksa sinne kuitenkin pyrkii, sen täytyisi hyÖkätä s$e 
meritse tai maitse etelästä. Molemmissa t~auksissa olisi Turkin 
myÖtävaikutus toivottava. Ja siitä oletetaankin jo diplomaattisia 
neuvotteluja käydyn. Vahvistaakseen asemaansa Saksa on ryhtynyt 
Bulgariassa, Traakiassa ja Kreikassa niihin varusteluihin, joihin 
useat raportit, muutamat minunkin, ovat viittailleet. 

Turkki lienee ollut taipuvainen neuvottelemaan, mutta asetta
nut erittäin kovia ehtoja. Täkäläisten tietojen mukaan se vaatisi 
korvaukseksi osan Aserbeidjanista j, Armeniasta, Syyrian ja palasen 
Ira.kista. Ehdottoman rajan näille laajentumispyrkimyksille asettavat 
Öljylähteet, joita Saksa ei tietenkään katsoisi voivansa Turkille 
luovuttaa. Mutta niinkin ollen tuntuu Turkin ruokahalu aika auurel 
luultavasti liian suurelta, jotta Saksa olisi taipuvainen suostumaan 

"AKELUOH"E: "ak.luohJ_alleja: 

T .... III.-. 
T ..... II.- ja 11dk.1 ............... . . .mlnlet ... UIII • • 
EI ulk .................. tledoltukalln. 
EI ulkomaatduaiuk ..... mutta ulkoulalnmlnletwllln tiedol • ......... 

OI.A .. 



sen tyydyttämiseen. Eräs aihe tällaiseen olettamukseen on se, 
että Turkin sorron uusilla alueilla voidaan odottaa t ulevan niin 
ankaraksi, että se vain aiheuttaisi epäjärjestyksiä. 

J os nämä näkökohdat pääs~vät määrääviksi, jäisi jäljelle 
mahdollisaus , että Saksa ja Bulgaria ottaisivat ilman muuta 
haltuunsa Dardanellien rannat ja Italian laivaato murtautuisi 
salmen läpi Mustalle merelle. Tämä ei sotilaallisesti ehkä olisi 
mjkään ylivoimainen tehtävä. Ja jos niin tapahtuisi, voitaisiin 
Venäjän sikäläinen laivasto epäilemättä nujertaa ja meritie Kau
kasian länsirannikolle avata. 

Punnittaessa näiden Georgian edustajan tietojen arvoa, on 
otettava huomioon, että hänen asenteensa Turkkiin nähden on hyvin 
kielteinen. Hänen mielestään Turkki on melkein yhtä vaaralliaen 
naapurikansoilleen kuin Venäjä. Verratessani kuitenkin hänen 
tietojaan muihin samoja seikkoja koskeviin, ne eivät näytä olevan 
ilman jotain todennäkösyysarvoa. 
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Oheisena lähetystö kunnioitt av .st i lähe t t ää 'iniste
riölle r aporttinsa n:o 30, jonka otsakkeena on 

Sveitsin poliittinen myötätunto Suomea kohtaan. 

i-u inisteri: 
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Jatkoa raporhiiu U;O 26. Sekä Sveitsin hallituspiirieu 
että sen lehdistÖn myÖtätunto ja ymmärtämys maatarurue kohtaan 

• näyttää Englannin painostuksen johdosta vain kasvaneen. SveitsiA 
ulkondnisteri OA varsin pei ttelemätta. vaikka tietenkin vksityi

täyden tunnustuksensa ::juomen hallituksen otta-
lisäksi 

tä SuomeG kohtaan harjoitetun 
lehdistön ene~stö tekee paluuta vanhalle 
vliikka sensuuri pakoit taakin sen pvs:rm.ään hyvin neutr 
myös Venä j ää kohtaan. LehdistÖä koskeva aineisto sisältyy 
malehtikatsaukseen n;o 8. 

• Edellisistä Suomen j a 3veitsin suhteita koske~is ta 
teistani ilmenee, että Sveitsin hallituspiirien mw t ätunto 
.--..... t .. on koko ajan pvsvnvt Suomen puolella. Lokakuun 
kuluessa, selvitellessäni Suomen suhtautumista Engl antiin, olen 
saanut kokea sen entistä selvemmin. 

Liittoneuvos Pilet-Golaz hänelle muutamia päiviä si tten 
pitämiL.äni lounailla arvosteli aivan avoimesti, pienessä seu
rassa, ~lannin suhtautumista Suomeen ja l:Il. toi varaukset toman 
tunnustuksen hallituksen ottamalle kannalle. Suomen nootti oli 
hänen mielestään vastaansanomaton. Erikoisesti oli viittaus Ken
sa~iittoon hänelle mieleen, koskei hän koskaan ollut luotta
nut tähän Sveitsin vieraaseen. Luonnollisesti hän myÖs oli 

oIAKELUOH.IE: 

........ 

..... eIuohjeonal .. : 

T .......... 
T_jal ....... ...... .. ...... ...... ............ IOI .. . 
lI~tleclo ........... 
.......................... .... IE.'.' ............. tiadol-........ 



• 

• 

- 2 -

kiinnittänvt huo iota s iihen, että Suomessa ei ole kYsymys 
valtiomuodon hluuttamisest: Iteette Saksalle suuren palveluk
sen Sllla , ettii osoitatte demokraattisenkin mam voivan 
mia yhteistyössä aksan kanss." Er äd. tä tutult sanom ehti
mieheltä ku lin, ett~ Pilet-Golaz seuraavas ~a viikot tai sessa 
luottamuksel lisessa lehtikonferenssissaan oli, viitaten tähän 
keskus tel~ e , puhunut a ivan erikoisen l ämpimästi ' uomesta. 

Yhtä selvän m~~llemme yståvällisen annan esitt i 
a oitteisesti ministeri Bonna. Hän ker toi ymmär t äneensä, 
Änglanti odottanut kaan suorati mvöntävää vastausta vaatimuksiin· 
s .... , vaan pvrki ainoest an hälvvt t ämään uomea ja rikkomwill 
kansamme vksimielisvyttä, puhuen si is sa.me. suunt aan kuin 
r aportissani n:o <::6 esitin. Bonna huomau'tti ;:,uomen ctsenteen 
osoittavan , et~ .i5ngl anti 1 ski t ässä v&ärin. Tämä on herät· 
tänvt er imielis:7ttä itse Englannissakin. ~eillä on siellä 
edelleen vai kutusv' t ui si a YStäviä, jotka ovat arvostelleet 
h l itustaan sen Suo en-politiikan johdosta. Olen muuten 
nut sen kåsitvksen, että ministeri Egger on osal t aan pal jon 
vaikuttanut e duks emme . olii 't tisessti departementissa ja yleensä 
h lituspiireissä. Hän ei ole ainoastaan vleensä uomen vstä
vä, vaan käsittääkseni mvös aselU8.IlllIle ja politiikkamme h:vva 
ymmärtäjä. 

Sveit sissä on eäelleen tvvtvväis~ dellä todettu , etta 
pohjoismainen vhteisvrumärrvs ka ikista suurpolitiikan mutkista 
huolimatta ja tkuu, mihin Suomen vastaus No~jalle viittaa, ja 
jota ystävälliset suhteeni nor jalai seen virkaveljdeni t äälla 
ilmentävät. 

Sveitsin yl einen mielipide sel l a isena kuin se 
lehdistössä, on sekin viime aikoina t untunut kulkeutuvan su~ 

melle entistä mvötämielisempään suuntaan. Ero meille lämpiman 
romaanisen ja viileämmän alemRanisen lehdistön välillä tosin 
on säilvnvt. iKlutta edellinen on selvästi aset tunut SUOlllen 
puolelle t apahtuneessa noottienvaihdossa, ja j illimr.1äinen on 
antanut yhä enemmän tilaa Suomen kannan esitvksille, kuten 
tämän raportin rinnakkainen sanomalehtikatsaus n:o 8 osoittaa. 
Lehdistö huokun läpeensä mvötätuntoa maamme "traagillisen ti
lanteen" johdosta. Pyrkiessäni erikoisesti syksyn kulu.essa 
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yhteyteen Sveitsin lehdistön edustaj.ien kanssa, olen voinut 
todet J että t ähän kasvavaan lUyötätuntoon on tuntuvasti vai
kuttanut hallituksen omaksuma var ova inen c.senne Itä-Karjalan 
poliit t iseen kysvnykseen nähden. Samalla on minulle vakuutet 
että l ehdis tö tois i vielä selvemmin ilmi mvö t ätuntonsa ja 
JIIlIlärt o o vksensä , elleivät lehdist ön valvontaviranomais et olisi 
viime ai koina enti~ä enemmän tehostaneet neutralisuuden vält
tämättömyyttä. Englannin enentvnvt painostus on nähtäv· ·sti 

• heuttanut sen, ettei Venäj änkään arvostelu pdäse esille. 
Ylläole va koskee Sveit sin lehdistön enemmistöä. e 

sveitsiläiset piirit, joiden epäluulon ja antipatian pääkohde 
ei ole Venäjä, ova t osoittaneet kvlmyyttänsä Suomen ulkopo
l itiikkaa kohtaan pari~ poikkeusta lukuunottamatta va in vaike
nemali • 
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Yh ysvaltain n'tah l. i sesti yrr.m;·rt ·· ·tön" b.se e 
s i ssa piireissä her '·t tän.-vt illoin valit telu , mi 
t aa. 8vei tsilaiset, j oiden i nnostus ~UOillen as i an 
kan 0 i t tiVtl t tOlJlall suuri j a yksimielinen jb. jonka 

in pu, ver aten , lienee o". ut Ruotsin 
suurin , eiv· t ole os ·aan. oikein niel eet sitä , ettei 
l~t sil in j ~tt iv · t ill ~e u i~te~ y· sin. Lånsivalto j en 
nvt 9ainost ess b. et e kuulee u~ ein vi i ttauksen tähän 
lvöntisvntiin. ~glannin a ikeista. ei t · d l a. ole i t ,.än v 
ti etoj. Dail y ~pressin edust!1j, entinen t uttu Geneve' · st~ , 

joka kävi luonani arrasK. 5 p:nä , v!1hvisti edelli~ess å r apor tis 
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snni initse w i t iedon Lon ooss vallitsevas t a eri 
syYdestä Su ~en politiikka~ ndt en , utta pi ti 
jo silloin sodan julistust todennaköisenä (sähkeeni n:o 210 

3 o e - Åilg annin noottienvai hdon johdosta Sveit sin 
leh is t b i ' ~ si mvöt~tunt onsa uomea koht aan 
vaisesstl hlUOtJ.ossa . dIuå. onkin helposti vlliIilärrett"vissä , 
kun ot t a h 0 i oon Sve itsin ja 1nglannin nYkYiset bI'K -

ontoiset euvotte l t saarron helpott~isesta . 3uollien
Yhdvsv ' tain noottienVal hcon j oh sta t äkhläi en lehdist ö 
on i luituo ut sa fu& ' e uoles t a t nt uv8sti ro 
in. lu tietee.!. i en et a isvyden vai tus uLopoli ti ikan 

' &sittelvvn on i lruei .en. ~hkä tähdellisimmät, sekh kir
j oit taJan urVOv&~.!.u et tä ki j i t us en ~adun vuoKs i , ov 
kansal is euvos eri ti e it ~asler iachrichteniss~ . 

1ngl in painvst ks e a aesse än etup~~s s å koros ti 
llie trb. ·i iK I::l:""; 'h vsv ltojen 6.StUttUC4 nävtt .. ö"l e han 
ir joitt i Sl:.tt uv sti : 

II . VSVb..iJ. t vtiuti i !lcl.l.j 
S.L is t oim.a I heti" , jo e enkuin 
si se v", ikbänku in r auhb. olisi 
se t "ytvisi akS8.a r auhun hinta 
se tiet "ä , .m.iti:i Sll..l.e t jot aan . 
St inin u 11 en silIillen vuoksi ! 
·v ·t tunto at ko t aan , j oka on 

duo en t vtvis i 
r uh uso imus oli

jo soltiittu . 
• •• j 0 ennenKU in 

Sa ai stel.!.ut sanker i l sest l ja 
juiistautu de okraat t i seKs i aaks i , 
litvsehdotus lieneekin te ll tv s itb. v 
täm~ svmpat i a uuttuisi tipatia' si 
t t.an" • 

- sinkert ises ti 
Yhdvsvalta in 

~ahS< nut vei an
s' al t ae.. nytkin 
ei unohdu. Va

t en, et tei 
J!ingl t i e koh-

Koko :ehci s tö muut en t otesi Suomen vest a snootin 
korl'ektisuuuen j~ . luj uuden (J!:LT-si:ihkeeni n: 0 234) . Leh
di stön suuri ene l stö myÖS empimät t ä hyväks vi nootiss 
esi etvn to i stelun. Peri "sorliääntä", jotka puhuvat Suo
men "pakkotilasta", a ini taan sanomaleht i kD.t sauksessa n:o 9. 

Näin oi len herätti Suomen liitvntä • .ntikomntern
paktiin suurta huomiota. Kun keskustel in asiasta t ol iitti
sen departe~entin johttivi en vir awiesten anssa , he sanoi
vat, että kun Suomi kerran ol osuhteiden p&kost a on jou
tunut sotaan Saksan aseveljeuå euvostoli ittoa vastaan, 
on luonnollista, että Suomi t 0is alta oli valmis antikom
munistiseen deklaratioon, j a toisaalta "ei ole voinut 
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kieltaa 3ö.ks Hu sitö. diploLl ttista t Y;7- J t ys tä , it i:. lii-
ty tb. tåh' lJ<... __ tiin e.!?ai e._attt. .aer itseel! (sä.h.Keeni : 0 

~6 ). n.uiss~ ~ v ittiS1SS tl. p ' ireiss ntlytd. i::1Il ~uo en ii-
tynt ats. ~idettaV Berlii i '0 'e~enssin huo t t v impaue 

t a.pauksenb., St:.l!1l:1 1 ku in imsteri \ 1ttingi n 
poikke v sävy on u iotu . Leh lstb e1 ule 
vielö. i Lue ... tbJl y eise uJ.e ipitee 1, t u . .:3e sijt.: 

ie.' iLia'let , viit ten erais iin erliinistii 

}h t1ll ll' 'u~tUA3 n jd kee tulleis iin t~lkintoi in , 
s 'untaU1;UVtln l _".;a pt:. j n WlglOs ' s i a 

L ' t a ~~in le~v öt ol~itto v~ stti ~en VES ~nnut 'eil1e 

t'euu itus t en ukö.isesti . 
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Asia : Sveitsin hallituksen asenne 
Suomeen Englannin sodanju-

listuksen jälkeen. 

4t Tämä yhteistoiminta on hänen 

4t 

mukaansa reaalinen tilaiasia. jota Suomen liityntä Antikomintern
paktiin vain selventää. ja joka tekee Englannin sodanjulistuk
sen ymmärrettäväksi. vaikkakin valite ttavaks i. Sveitsi toivoo. 
että Saksan voittaessa Suomi viisaasti pidät tyisi liiallisista 
laajennuspyrkimyksistä. ja että päinvastaisessa tapauksessa se 
voisi välttyä liiallisilta kärsimyksiltä . 

Jättäessäni pari päivää sitten liitt oneuvos Pilet
Golaz'lle nootin oskovan rauhassa luovute~tujen alueiden pa
lauttamisesta Suomen yhteyteen, sukeutui välil lämme laajahko 
keskustelu Suomen ulkopoliittisesta asemasta. Hra Pilet-Golaz 
ilmaisi tällöin käsityksensä sekä täsmällisemmin että avamieli
semmin kuin muut poliittiset henkilöt, jotka useimmiten varo
vasti rajoittuvat yleisiin myötätunnonilmauksiin, ja antoi si
ten minulle tilaisuuden selventää käsityksiään. 

Todettuaan mielihyvin Suomen nyt voivan kumota oskovEll 
rauhansopimuksen, jota Sveitsi ei muuten ole missään muodossa 
tunnus tenut, liittoneuvos huomautti, että maallemme on varmaan 
tällä hetkellä tärkeämpää uhatun olemassaolonsa puolustus ja 
vaikeen elintarviketilanteensa hoito. Sveitsin hallitus seuraa 
entistä. suuremmalla kiinnostuksella Suomen asiain kehitystä, ja 
tähän kiinn08tukseen 
JAKELUOHJE: 

0& 1: A 6. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja lI.abi .. mlnl.teril!lIe. 
EI ulkomuedu.tuben tiedoitukalin. 
EI ulkomaaedultukMn. mwHa ulkoulainmlnl.t.,.iön tiedoi. 

tukalln. 
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Jne iksikin Sveitsin elävä myötätunto Suomea kohtaan. 
Mainitsin, että minulla oli ollut ilo raportoida Suomen hal
li tukselle todenneeni tämän myötätunnon viime kuukausien ku
luessa vain vahvistuneen riippumatta s i itä, mihin suuntaan 
sveitsiläisten sympatiat ja antipatiat suursodan kysymyksissä 
menevätkin. Englannin sodanjulistuksen jälkeenkin on Sveitsin 
lehdistön ystävällinen asenne suurin piirtein säilynyt (siitä 
ks. sanomalehtikatsaustani n:o 10). Tämä osoittaa, sanoi sii
hen liittOäeuv08. ettei Sveitsi todellisuudessa ole niin 
"englantilaismielinen" kuin mitä ulkomailla usein väitetään 
tai oletetaan. Sveits i on vain järkkymättömäst! asennoitunut 
pienten kansain vapauden puolesta suurvaltojen valtaus- ja 
painostusyrityksiä vastaan. Johtuu maantieteellisistä tosi
asioista, että se itse tuntee lähinnä uaksan painostuksen. 
Sympatian Suomea kohtaan, joka ilmenee voimakkaampana kuin 
muita pieniä maita kohtaan siksi, että Suomi ensi.rnmäi senä 
ja urheimmin puolustautui, ei ainakaen pitäisi muuttua sii ... 
tä. että Suomi Venäjän uhan alai sena turvautuu Saksaan. 

Tämä johtaakin Sveitsin kiinnostuksen toiseen syyhyn. 
Sveitsin ~allitukselle on tähdellistä nähdä, "miten pieni maa 
hoitaa yhteistoimintaansa suurvallan kanssa, mikä tietysti 
hyvin vaikea tehtävä." Kun tartuin sanaan lIyhteistoimintall , 

ja viittasin Herra Ul koasiainministerin -;. Berliinin kongres
sissa pitämään puheeseen, liittoneuvos sanoi, ettei hän kiin
nitä niin suurta huomiota muodollisiin selityksiin kuin 
reaalisiin tosiasioihin. Jälkimmäiset hinen mukaansa eittämät
tä osoittavat, että Suomi joka tapauksessa on kiinteässä 
yhteistoiminnassa Saksan johtaman valtaryhmän kanssa. Suomen 
liityntä kntikominternpaktiin ja sitä seurannut Englannin so
danjulistus vain selventävät *ätä tilannetta. Englannin asen
teen täyskäännöstä Suomen suhteen hän valitti, arvellen sen 
johtuneen etenkin Labour Party'n vaikutuksesta ja tähtäävän 
Murmanskin rautatien valtaamiseen. 

Koska Sveitsin hallituksen kiinnostus Suomeen perustuu 
myötätuntoon, liittoneuvos halusi 
-että Suomi. Saksan voittaessa, 

ilmituoda myös toivotuksensa: 
tyytyisi varovaiseen politiik-
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kaan pidättyen liiellisista l aajennuspyrkimyksistä, ja että 
se, päinvastai sessa tapauksissa, välttyisi liiallisilta kär
simyksiltäll • 

Edellinen t oivotus viittasi tietysti Itä-Karjalan ky
symykseen. Se i tin s itä uudelleen hallituksen ja eduskunnan 
lausunt ojen valossa: huomioonottaen Sveitsin poliittisen il
makehän tehostin nimenomaan sitä, et tä nykyinen tilanne ei 
ainoastaan salli Suomen ryhtyä, vaan velvoittaakin sitä, 
uudelleen ajamaan Itä-Karj alan itsemäärhämisoikeutta, joka 
perustuu jo Tarton rauhansopimukseen. Samalla kuin bra 
PiletooGolaz sanoi oi val tavansa t ämän, hän kuitenkin lausu i 
olettavansa, että ItäwKarjalan kansalliset olot ovat perus
teellisesti muuttuneet viime vuosikymmenien 
näytti epäilevän, että Suomen pyrkimyst en tuloksena voisi 
olla kansallisen vähe istön j out uminen Suomen rajain sisä
puolelle, selitin otaksuvani, ettei maamme tarkoituksena ole 
pitää Itä.K8rjalassa sinne pakkokeinoin tuotuja ja siellä 
juurett omia Venäjän heimoja. 

Liittoneuvoksen mainitsemaa t -ista to i votusta, joka 
sivuaa suurpoli tUkkaa, emme tällä kertaa käsitelleet. 
ymmärtänyt hänen yleiskantansa olevan sen, että kompromissi
rauha on sekä t oivottava että 1 uItava. Tämän ei välttä
mättä t arvitse merkitä sitä, että hänen l uulonsa perustui
si Iltoiveajatteluunll • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ......... [ .... H .......•••... H·.··· 

OSASTO: ......... C .. ~/.. .......................... . 

ASIA: ........................ ....................... .......................... ....... . 

• 
. ........ @~ ...... ~ ..... .. {~~ ..... A·1~···· "" ·~}J . 
........ ...................... ............. .. ........... ~ ..... 'J!~.~~ ........................................... . 

.......... ....................... ............................... ......... ........................................ ...................................... ...:.:I!~ . ./?.rl.. . 

• 



• 

• 

.. FJ. JJl 1~. 
............ .. ............. ... a.~:rn.i .. SSA OLEVA LÄHETYSTt;J',ZJ/ . 

, j Uo. ''11 .. 
KIRJELMÄ n:o ... ... 1654/338. 

'1 / 

. ......... B.ernL. SSA .16. P:NÄ j oulu KUUTA 19 .... 41 • r 
" 1/ 

VIITIAUS : ...... ...... .... ... ................. .... ............................ .. ........ N 

...... P: NÄ ................. KUUTA 19 .......... P:TTy .. ... ............... n : o ........ . 

VIITIAUS : . D. U. M . .................... I ................ .. .. .. 19 ....... .. . 

U ll<.?~.~.i.~ l1J.il~:l:l.isteri Ö .... LLE 

. Raportti niO 33. ASiA .. ...... ............................ ·· .. · ...... ···· .. ······ .. · .... · .... · .. · ...................... .. 

Oheisena lähetystö kunnioittavasti lähettää ' iniste
riölle raporttinsa n:o 33, jonka otsakkeena on 

Sveitsin ulkopoliittinen DSIWA. 

Ministeri: 
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Lii ttoneuvoston useat jäsenet ovat viime aikoina. ikään
Jglin suunnit el manmllkaises tie puheis saan teroi ttaneet kansansa mie
leen. että ulkopoliittinen tilanne aiheuttaa kasvavia poliittisir. 

• ja taloudellisia vaikeu.ksia. "Sveitsin kansan täytyy osata luo-

Sota on katkais sut Sveitsin perinnäisest i läheisen 
sen yhteiselämän suurten naap.ll'imaittensa kanssa. Siitä on joh
tUbut, että sveitsiläisten katseet ovat sodEn jatkuessa käänty
neet sisäänpäin, ja estä he ovat ruvenneet eJämää n yhä kiin
teämmin omassa omalaatuisuu dess aan. Sveitsin kannalta siitä on 
se hyöty, että maan henkinen puolustusvalmeus on voimis tunut, 

• mutta samalla se haitta, että kansa jättää ottamasta vaarin 
ajan vaatimuksista. 

Hallitus on tästä täysin selvillä. Viime ai koina on 
kolme sen jäsentä, valaliiton presidentti (finanssiministeri) 
WETTEB, liittoneuvos (oikeusministeri) VON STEIGER ja liitto
neuvcs (yhtä aikaa maatalous-, teollisuus-, kwppa-, kans anhuolto-
ja sosiaaliministeri) ST.Al4PFU, pitänyt vakaTia ja voimallisia 
puheita maan uuden aseman vaatimuksista. Sveitsin valtioelämälle 
on tyypillistä, etteivät he pitäneet puheitaaL parlamentille, 
vaikka sen syys istuntokauden toinen osa oli juuri joulukuun 
alku. olella. vaan suoraan kansalle s va aiHe kansalais . är-

.lAKELUOH.lE: 
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jestöille. 
Yhdenmukaisesti näissä puhe i ssa teroitetaan kansan mie

leen, että soUn jatkuessa pienen neutraalin maan elintila 
kutistuu kutistumistaan, etteivät valtiol li set laitokset ole 
ikuisia, vaan että valtioetu vaatii parempaa sopeutumista 
uuteen ulkopoliittiseen asemaan. Presidentt i määri t telee tämän 
aseman seuraavasti: 

UOusi sota on vaikeut tanut ulkopoliitt ista ase
maamme •••• Totta on, että ylläpidämme korre~eja ja 
ystävällisiä suhteita kaikkien valtojen, nimenomaan 
naapurimaiden, kanssa, ja et tä olemme aina voineet 
puolustaa kant aamme , joka on se, että ulkomailla 
riehuva taistelu vastakkaisten poliittisten järjestel
mien välillä ei koske maatamme, ja että jokainen 
maa on vapaa valitsemaan oman sisäisen valtiojärjes
t yks ensä. ~utta puolueettomuutta, tätä ainoata pohjaa, 
jolla Sveitsi vo~ seistä, ei ole aina sodan aikana 
helppo ylläpitää ••• Sotaakäyvien ma iden on vaikea 
ymmärtää kolmansien maiden syrjään j äämi stä. 1I 

Erikoisesti presidentti vaatii s~oma1ehdistöa hil lit-
semään ulkopoli i ttista arvosteluhaluaan. Samaa teroittavat toi
set liittoneuvokset. VON STEIGER tiivistää puheensa sElloihin: 
IISvei tsin kansan täytyy oppia luopumaan eräis tä vapauksistaan 
säilyttääkseen vapautensaII. Vaikka puheissa vedotaan ensi 
jassa vapaaehtoiseen kuriin, ilmenee ni istä myös, ettei hal
litus tule säikkymään IIlkariakaan toitlenpiteitä, jos puhe-
ja kirjoitusvapaut t a jatkuvasti käytetään valtioetua vastaan • 

Näissä puheiden kohdissa ei löydy mitään viittausta 
akselivaltoihin. Selvä viittaus niihin on sen sijaan Sveitsin 
kauppapoliittisten vaikeuksien esityksissä, jotka muodostavat 
puheiden toisen tärkeän osan. Liittoneuvokse* selittävät laa
js.sti, miksi täydellinen yhteisymmärrys akselin kanssa on 
tällä alalla välttämätön. 

Sekä näiden puheiden samanaikaisuus että niiden 
mukaisuus antavat sen käsityksen, että kysymyksessä on 
nitelmanmukainen yleisen mielipiteen muokkaus. Olisi houkutte
levaa asettaa tämä yhteyteen niiden arvelujen kanssa, joita 
viime päivinä Bernin poliittisissa piireissä on liikkunut 
akselin odotet tavista uusista vaat imuksista, vaikkei asiain 
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luonnosta johtuen se l l aista yhteyttä tie te nkään voida to
deta. Näistä huhuista on yleisin se, et tä Saksa olisi 
hiljat tain t ehnyt uusia es i tyksiä Sve itsin l ehdistön jatku
van vapaan kirjoittelun j ohdos ta. (Samanlaisen, mut ta anka
r~ esityksen Saksan väitet ään hiljattain t ehneen Tuk
holmassa). Erään heikomman huhun mukaan akselivallat olisi
vat nyt t emmin kiinnit täneet huomionsa siihen, et tei Bren
nerin linja vast aa l i i kenteen vaatimuks ia, j a että imp· 
lonin ja Got thardin linjoja pitkin voitaisi in kul jettaa 
muut akin kuin tavaraa; mitään viral lista esitystä s i itä ei 
kuitenkaan liene tehty. Vihdoin liikkuu t äällä sellainen 
arvelu, että Saksa voi si l ähitul evaisuudessa vaatia eng
lantilais t en, ei kuitenkaan Englannin l ähetys tön, poistamis
ta . Sveitsihän ' on Englannin t ärkein jälj elläol eva tukikohte 
Euroopan mantereella.,-toi set puolueet tomat maat, Ruots ikin, 
ovat valtatei s tä syrjässä, - ja t ääll ä lieneekin varsin 
tiheä br i t tiläinen tiedusteluverkosto. 

Tälla iset suunnitelmat ei vät tunnu, nimenomaan nyky
het kel lä, itsessään epätodennäköisiltä. Onhan ~er viimei
sessä puheessaan entist ä voimakkaammin tehos t anut koko Eu
r oopan yhteenkuuluvaisuutta, jota Sve itsi ei ole vielä ka i
kissa suhteissa omaksunut. Ja toisaalta odotetaan sodan 
suuntautumista Välirueren seuduille, jonne tärkeät l injat 
kulkevat Svei t sin kautta. 

illoin tällöin muistutetaan diplomaattipiireissä sii
täkin, että Sveitsin jako olisi todellisuudessa päätet~ 

asia. Sellainen radikaalinen leikkaus tuskin olisi tarpeel
linen sotilaallisista syistä, ja taloudellisista syistä se 
olisi epäilemättä akselille vahingollinen. Sveitsin sotatar
viketeollisuus toimii hyvin. 
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Asia : Sveitsiläi set ambulanssit . 

nAkti ivisen puoluee t toIDuutens~' velvoitusten mukais esti 
Sveitsin punainen rist i ryhtyi varustamaan ambu1anss ia jo ennen 
Venäjän so an syttymis tä. Suomen kieltäydyttyä vastaanottamasta 
t arjottua missiota. sellainen lähetett i in Smolenskin lohkolie. 

nyt kahta Halu 

Valal iiton presidentt i l a sui marraskuun 21 p:nä 
mässään puheessa mm.: 

":Mut t a eräs teht ävä, joka k ,uluu eille~. velvoitt 
meidät t oi mimaan: avustus humanitärisellä alaLla. 
mekin avustaa Kansainväli~ en nunaisen ris t in ja Sveits 
punaisen r ist in jalomielistä työtä tehdäksemme hyvää 
lieventääksemme kärsimyksiä kaikilla t ahoilla . Tällä 
la ei ole kysynystä politiikas ta eikä valtiollisista r 
joista. ••• eldän hyväntekeväisyystyömme t äytyy koitua 
kai kkien hyväks i ••• • Siten työskentelemme kansain sovin
non hyväksl, vihan poist amiseksi ja kansojen rauhalli
sen yhteistyön valmistamiseks ilI. 
Nämä sam t os oittavat uudelleen, kuinka suuren arvon 

Sveitsin hallitus tahtoo antaa -aktiivisen nElltraliteettinaa" 
velvoituksille (vrt. rap.n:o 16). "Kansainvälinen punainen risti 
toimii, kuten tunnettu, kokonaan sveitsiläisellä johdolla ja 
sveitsiläisillä varoilla. Ja jo Venäjän sodan l ähestyessä Svei 
sin punaisen ristin piir issä heräs i ajatus 
lsnssin l ähet tämisestä itärintamalle. 
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Sveits in 1" . int.. ja jat~cuvaa myö t ätuntoa maatamme koh
t an t odistaa se, et tä t ällaista ambulanssia eli l ä F ärimis
siota ajateltiin ens i sijassa t arj ota Suomelle. Sähkeissäni 
n;ot 75 ja 86 t iedustelin, oli siko Suomi valmis ottamaan vas . 
t aan l ääkärimission, ositt in s amoin henkilöin ja samoin M 

teriaalein ku.in kevsiiJ.l ä 1940 maassamme työskennellyt l ähetys .. 
kunta, j 0nka oli järjestänyt veit sin puna inen rist i, va ikke i 
se, poliitt i sen tiltillt een arka uontoisuuden vuoksi, tahton t-
k an yhdistää virallisest i nimetiän s i ihen. utta esit'kseen 
blli litin isteri"n silhkeessä n:o 72 'toistaiseks i " epaava vas
taus. Sve i tsin l ääkäripiireissä on tätä tulosta va itet tu. 
Ni iden saam ien t i etojen mukaan olisi uomessa l ääkärien _ 
etenki n kirurgien - puutet t a . Halua Suonen vapaaehtoiseen 
tukseen myöskin on, ja kolme vi~evuoti~ en lähetYS ID~nnan 

sentä onkin jo l ähtenyt tai on lähtemässä Suomeen . Vi i illevuo
h sen mission koko arvokas .:i5.t eriaali on saamieni tietojen 

k· an edelleen varattuna m~amme a stamista varten. 
Suomen ki eltäydyttyä vastaa~ ottamasta l ääklrimissiota, 

~veitsin p ainen r ist i l ähet ti si tteillIDi n suuren, 30 ki rur
gia ja 30 sairaanhoitajatarta käsittävän ambulanssin Saksan 
itärintamalle, jossa se on toiminut Smolenskin lohkolla. Sen 
organis atio kuul u er "älle itsenäis elle komitealle, jonka pu
heenjohtajana on veits in punaisen ris tin president ti ja t oi
meenpanevana henkilönä divisioonaeversti, tri BIRCHER, joka 
oli aikai semmin ottanut aloitteen Suomen aVlls tami seksi. J älkim
mäinen, joka on itse käynyt Smol enskin rintamalla, cm minul
le muuten kertonut ihailevin sanoin Saksan joukkojen hyökkäys 
hengest.ä. .<\lista lähte istä olen kuullut ambulanssin joutuneen 
työskentele mään lähellä etuli njoja vaikeissa olosuhteissa, mutte 
saaneen osakseen kaikin puol in hyvää kohtelua saksalaisten ta
holta ja voineen tehdä erinomai sen hyödyllistä t yatä. 

Olen saaDut tietää Sveitsin nykyään ryhtyvän varusta
maan uusia ambulansseja. Kysymyksessä on ens iksikin Smolenskin 
ambulanssin kotiuttaminen (osa palaa jo jouluksi) ja korvaa
minen uudel la. Uusi missio lähtenee täältä ensi t ammik.5 pnä. 
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Sen lisäks i aiotaan l ähp. t t ää lääkärimissio Kreikkaan tais te" 
le aan siellä uhkaavaa epidemiavaaraa vastaan . 

Tavatessani yksityisest i Punai sen ristin täkäl äisen 
keskustoimiston joht jan , kapteeni, tri VON FISCHERin , otin 
tunnustellaks~ni , ~itä mehdollismilisia olisi saada ambular~si 

Suomeenkin siL~ä tapauksessa, et tä asiano aiset 
se llaista uusissa olosuhte i ssa haluais ivat , mitä 
tietäväni . Tähän antoivat minul le aiheen eräät 
ka lausu ivat monien heistä edelleenkin haluavan 

en sanonut 
ki rur git, jot ... 

lJieluurumin kuin Ilihinkään muUhun lJ.hahan. Asiaa harki tti in, 
mutta vas t aus oli valitet t vasti ki elteinen. uyynä on yksin
Offi:lan se, etteivät käyte t t ävi ssä olevat vl:lI'at rii tä muuta 
.uin yl l ämainit tujen kahden l ähetyskunnan varustamiseen . 
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Mikäli Kauko-Idässä kaikki käy suunnitelmanmukaisesti. Ja
pani l ykännee hyökkäyksensä Vladivostokiin ensi kesän loppupuo
lelle. 

Kun J panin suurlähettiläs Berliinin kongressissa 
ettei Ant ikominternpaktin allekirjoit t aminen merkinnyt mitään 
tosta J apanin ja Neuvostoliiton välisiin, hyökkäämättömyyssopimuk
seen perustuviin rauhallisiin suhteisiin, herät ti se Bernin po
liittisissa piireissä jo tuolloin erikoista huomiota. Mutta tä
män l ausunnon t äysi mer kitys kävi i lmi vasta J apan in aloitet tu~ 

sodan Tyynellä valtanerellä. Kaikkialla kysytään. lru inka kauan 
rauha J apanin ja Venäj än välillä tulee säilymään. 

Samaa kysyin ~inäkin J apanin täkäl äi seltä l ähet tiläältä, 
!rlln pari päivää sodan syttymi sen jälkeen olin- yhdessä Saksan 
ja I talian lähettiläiden kanssa - hänen viera,naan. fu inisteri 

M.i tani l aus ui aluksi , et tä Englannin taloudellisen -sodankäynnin
ministerin hiljattain julkisuu.teen antamat tiedot J apan in varas
toista olivat aliarvioita. Koko Kiinan sodan aikana ovat pet
roolivarastot vain kasv~~eet, ja nyt ne riittävät vaikka kolmi
vuotiseen sotaan. Riisinåaanti on turvat tu Indo-Kiinan avulla. 
111itaiin raaka-aineita on varastoitu. ~_utta nämä varast ot riit
tävät sentään vain tiukasti säännösteltyyn kulutukseen. Taloudel
lisen ekspansionsa vuoksi Japanin on ilmeis esti kohdistettava 
päähyökkäyksensä Etelämeren rikkaita raaka-ainelähteitä kohti. 

Itä-Biperian rintamalla on, ministeri Mitanin mukaan, rau
hallinen odotus tällä hetkellä sekä Japanin että Venäjän etu-
jen IDllkaista. Kolem ien äätaistelu on n kaukana Itä-6i 
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t.a. Samalla hän kuitenkin antoi ymmärtää. että Japani 
van hetken t ullen kyllä pyrkii selvit tämään myös Itä-Siper 
kysymyksen, jonka pa inopisre en muodostaa Vladivostokin mutka. 
Sopi~an hetken määräävät sääsuhteet. ~~ara talvi tekee suu
rehkot sotaliikkeet noilla teittömillä seuduilla miltei 
tomiksi. Keväällä on ~-joen tulvil la sama vaikutus. Japa
nin hyökkäystä Vladivoatokiin voidaan näin ollen tuskin odot
taa ennenkuin loppukesän tienoilla, em m. elokuulla. 

Edelläolevan vahvisti kaikissa suhte i ssa eräs Japanin 
lähetystön sihteereistä, joka oli juuri s aapunut Berniin 

suoraan kot imaastaan. 


