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Välikysymyksen ensimäisestä kohdasta saan ilrastamaan yhä .enemmän .ia enemmän eikä suin- j
kaan lisäämään sitä asekur.iuutta, joka meillä nyt moittaa, e.Uä hallituksella ei .ole tietoja siinä maijo kyllin suuri on ja tuottaa tavatonta turmiota. nittujen esitysten todenperäisyydestä, että Ruotsin sotaväkeä mahdollisesti tuotaisiin Suomen aluKeskustelu julistetaan päättyneeksi.
eelle tai että Ruotsin hallitus suunnittelisi AhvePuhemies: Puhemiesneuvosto ·on ehdotta- nanmaan liittämistä Ruotsiin. Ilman muuta on
nut, että asia lähetettäisiin perdHuslakivaliokun- ymmärrettävissä, ·ettei Suomen• hallituksen taholta
taan. Vastoin tätä on ed. J·ohansson ed. Härmän siinä tarkoituksessa ole minkäänlaista alotetta tehkannattamana ehdottanut, että anomusehdotus ty tai myötävaikutusta osoitettu, eikä hallitus
myöskään ole katsonut toistaiseksi tarpeelliseksi
hy lättäisiin.
ryhtyä mihinkään toimiin rpuheenalaisten epämääSekmteko myönnetään oikeaksi.
räisten huhujen johdosta.
Toisessa kohdassa esitetyn kysym;rksen johÄänestys ja päätös :
dosta oli minulla tilaisuus eilisessä istunnossa
Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, eduskunnalle ilmoittaa pääpiirtein ne toimenpiteet,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ·ed. J.ohans- joihin hallitus Suomen itsenäisyyden kansainväliseksi tunnustamiseksi oli ryhtynyt, ja samalla miesonin ehdotus hyväksytty.
lihyvällä todeta ne suoranaiset tulokset, joita. näiÄänestyksessä annetaan 94 jaa- ja ~1 ei-ääntä; den toimenpiteitten kautta toistaiseksi on saavueduskunta on siis päättänyt lähettää asian tettu. Minun on näihin tällä kertaa lisääminen
p e r u s t u s l a k i v a 1 i o k u n t a a n.
vain tiedonanto siitä, että Ranskan tasavallan konsuli on täydennysnootissa tämän kuun 7 päivältä
ilmoittanut, että Ranskan hallitus on päättänyt
Vastaus välikysymykseen.
virallisesti tunnustaa Suomen tasavallan itsenäiPuhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen syyden 4 päivänä tätä kuuta aamupäivällä ja sa'ltlee tapahtumaan vastausten antaminen ed. Siro- malla kertaa kehoittanut liittolaismaita myöskin
lan y. m. allekirjoittamaan välikysymykseen, joka tunnustamaan meidän uuden tasavaltamme sekä
koskee niitä toimenpiteitä, joihin senaatti ·ehkä on että tämä Ranskan puolelta annettu tunnustus on
ryhtynyt Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi. a.nnettu omaehtoi&esti jo ennenkuin Pariisiin sitä
Sitten, kun vastaus on annettu ja stm johdosta ehkä varten määrätty lähetystö on sitä pyytänyt. Ransaiheutunut keskustelu julistettu päättyneeksi, olen kan kansa on, kuten nootissa sanotaan, täten
esittävä sen päiväjärjestykseen siirtymisen sanan- uudelleen osoiiltanut, että se· ei ole luopunut yllämuodon, joka on esitetty työjärjestyksen 31 §:ssä. pitämästä vanhoja vapauden traditsiooneja e~kä.
Silloin on vielä tilaisuus niillä, jotka eivät e'hkä suomasta apua nuoremmill-e kansoille, joilla. niillähyväksy yksinkertaista siirtymistä -päiväjärjes- kin on oikeus omaan kansalliseen kehitykseen.
.Suomen uudest!l. asema:sta tulee johtuma.an
tykseen, tehdä ehdotuksensa.
myös Suomen valtiollisen edustuksen järjestämi.Senaattori S v i n h u f v u d: Eduskunta on nen ulkomaille, jonka pääperusteista eduskunnalle
asianomaisen senaatin jäsenen vastattavaksi 19 tulee annettavaksi esitys. Olo.ien pakosta on hallipäivänä viime joulukuuta hyväksynyt seuraavan tus kuitenkin aikonut jo nyt asettaa väliaikaisia
välikysymyksen: ,Mitä senaatti on tehnyt niiden 'edustajia niihin ulkomaanpaikkoihin, joissa. Suojulkisuudessa näkyneid·en esitysten johdosta, että men valtiolliset tai kaupalliset edut sitä vaativat,
Ruotsin sotaväkeä mahdollisesti tuotaisiin Suo- jo ennenkuin tätä koskeva kysymys saadaan lomen alueelle ja että Ahvenanmaa luovutettaisiin pullisessa muodossa järjestetyksi. Mitä erittäin tuRuotsille? 2:ksi: Mitä senaatti on tehnyt saadak- lee Suomen valtiosihteerinvirastoon Pietarissa, jota
seen Venäjän ja muut valtiot tunnustamaan ·Suo- välikysymyksen perusteluissa on erikseen käsitelmen riippumattomaksi tasavallaksi, mitä tuloksia ty, suunnitellaan sen muodostamista Suomen lähesaavuttanut tässä asiassa ja mitä aikoo tämän tystöksi Venäjällä. Toistaiseksi toimii se vähenasia,n hyväksi läheisessä tulevaisuudessa. tehdä? netyin voimin Venäjällä olevain :suomalaisten etuTarkoitukseni oli vastata tähän välikysymykseen jen valvojana. Ministerivaltiosihteeri on senaatin
jo -istunnossa viime joulukuun 2'2 päivänä ja siinä päätöksen mukaan senaatissa ottanut osaa Suomen
mielessä olin asiassa tehnyt ilmoituksen eduskun- suhteista ulkomaihin johtuneiden asiain käsittenan puhemiehelle. Kun ennen istunnon päätty- lyyn.
mistä en silloin saanut tähän tilaisuutta, pyydän
antaa vastauksen nyt.
Vastauksen johdosta lausuu:
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Ed. S i r o ·1 a: Senaatin puheenjohtaja kai tässä
·asiassa aikoo selvitä luottaen lauseeseen, että
,kun !oppu on hyvä, niin 'Oill kaikki hyvä". Kuitenkin on muistettava, että asia, Suomen itsenäisyyden vakiinnuttaminen, ei suinkaan -ole lopullisesti vielä valmis, ja tois.ekseen täytyy meidän todeta, että alku ei ainakaan ole ollut hyvä. Politiikkaa voida.arn arvostdla pariltakin kannalta,
esimerkiksi tutkien, onko se periaatt·eellisesti hyväksyttävä, ja jos on, sil,loin .sitä politiikkaa noudatettaessa tullut tilapäinen 1tappiokin on otettava.
moitteetta vastaan. Toiseksi voidaan politiikkaa
arvioida siltä kannalta, onko se ollut oikein laskettu ja. niiden 1askelmien perU:Steella vienyt tarkoi~ettuihin tuloksi~n. Jos niin on, silloin se saattaa olla siedettävää, muki.inmenevää. 1Senaatin
ulkopolitiikka oei ole ollut ·kumpaakMn. Se on
ollut väärin laskettua; ja että tulok,set eivät ole
huonommat, se ·ei ole senaatin ansiota, vaan on se
tulos tu:Hut huolimaltta tässä asia:ssa tehdyistä
virheistä.
Meidän puoleltamme jo alun pitäen •peljättiin,
että tässä asiassa tultaisiin harjoittamaan hu01noa.
ja jopa vaarallistatkin politiikkaa. Samalla lähdimme 'siltä periaatteellisd~a kannalta, että tämän Pduskunnan olisi jo alun alkaen ollut lähdettävä harjoittamaan ·eduskunnallista ulkopolitiikkaa. Sitä varten teimme täällä •ehdotuksia, mutta
ne hylättiin. Maalaisliittolaisetkin, joiden keskuudesta; tä:ällä on esiintynyt puhujia, jotka sanoivat, -että aiotaan ulkopolitiikassa nimenomaan
harjoittaa eduskunna.nista politiikkaa, ovat tässä
asiassa osoittautuneet joko ta:ital'nattomiksi tai
kieroiksi.
Jos me käymme lävitse tämän nuoren tasavallan ulkopoliittiset '8llsi askeleet, niin siinä saamme valaistusta näille kysymyksille. Ensiksikin
se, ·että senaatti esiintyi tämän -eduskunnan edessä
itsenäisyysjulistuksineen, ·ennenkuin eduskunta oli
asiaa harkinnut ja itse päättänyt ryhtyä asiassa
toimenpiteisiin, oli virhe. Toinen virhe oli se, että
kun eduskunta asettui tässä asill!ssa sille kanna.Ue,
joka oli ainoa luonnollinen ja mahdollinen ja jonka mekin hyväksyimme, niin sekin tehtiin taitamattomasti ja tökerösti. Me ehdotimme silloin,
että lausuttaisiin periaatteessa. Suomen riippumattomuus ja 1SamaUa ilmoitettaisiin, :että pyritään t'otentta.maan s-e sovinnossa Venäjän kanssa
neuvotellen ja. -että eduskunta s•e'll merkiksi, .että
se ryhtyy harjoittamaan eduskunnallista ulkopolitiikkaa ja ulkopolitiikan jatkuvaa valvontaa,
asettaisi sitä varten valiolnmnan. Tämä meid·än
ehdotuksemme hylättiin. Silloin o1i meillä jo selvillä, että tämän soen:aatin .ta nähtä.västi eduskunnan enemmi·s,tön ullwpolitiikka tulisi ol·emaan pe-

riaatteellis•esti hy lättävää. Jäi jälelle ll!inoastaan
kysymys siitä, olisiko se ulkopo'litiikka ·edes huolellisesti laskettua~, ja S·en perusteella soodettäviin
tuloksiin vievää.
Seurasi huolestuneen odotuks·en aikoja.. Sanoma.lehdissä nähtiin artikkeleita ja huhuja. Varsinkin. Ruotsin 'anhoillinen sanomalehd~stö kirjoitti hyvin ahkerasti, ja mikäli olen noita kirjoituksia •Saanut käsiini, niin ol,en todennut, että
niissä on ollut, ei aina niin muodollisesti mutta
usein niiden hengessä sävy, joka yllytti Ruotsia
sekaantumaan Suomen asiaan tavalla, jossa Ruotsi panisi jotain pantiksi, ja sen lunnaiksi sitten
olisi oikeutettu sa.amaa.n jotakin palkintoa. Tosin
useimmissa näistä kirjoituksista tiLllainen ajatus
ulkonaiseen sävyyn ja muotoon nähden kiellettiin,
mutta siihen oli heillä sitä helpompi, kun sama,an
aikaan Ahvenanmaan kysymys kohosi esille tavalla, joka •Ruots1in muutamat as1aa harrasta.vat
lehdet vapautti siinä asiassa puhumasta kaikkea,
mitä monet nähtävästi sielläkäsin ovat ajat.elleet.
Huomautan, ·että eräs suomalaisen miehen Tukholma•ssa antama harustattelu tfussä asiassa oli omia:nsa. herättämään huomiota. Se mainitaan m-eidän
Yäl.ikysymyksessämme, se on senaattori Edvard
Hjeltin haa,stattelu. Hän esii11tyi tosin sen haa;stattelun antaessaan ,yksityishenkilönä", mutta sen
jälkeen on näkynyt, .että hän on· ulkomailla esiintynyt senaatin virallisena edustajana .ia a.inaka·an
meille -ei ole ilmoitettu, onko hän vasta haastattelnn annettuaan tällaiseksi .edustajaksi ulkoma.il'le
nimitetty, vai miten .on. Joka tapauksessa jää sikä:läisille ja suomalais.ilJ.e heiposti se kä,sity,s, että
!hän jo 'puhuessaan !Ahvenanmaankysymyksestä
on esiintynyt senaatin virallisena edustajana,
diplomaattina ja. lausunut aja•twksia.. joiden lähtökohdaksi v-oitaisiin ajatella esimerkiksi meidän
senaattia. Hän lausui nimittäin, :että Ahwnanmaa.n luovutus olisi kyHä ~Suomelle raskas uhraus
tikä hän osannut santoa, ·olisiko >eduskunta kansallisuuksien itsemääräämisoikeuden perusteella,
johon rsuomalaiset vetoavat itsenäisyysjulistuks·essaan, halulms tyydyttämään ahven.anmaa.lai·sten itsenäisyyspyrkimystä, mutta sen sijaan esitti
hän sananmukaisesti, että ,,jos Ruotsi olisi Suomen
vapautustyöhön asettunut ~sille kannalle, ·että se
olisi varmistettu Ruotsin ravulla ja yhteisvaikutuksella (anslutning), saatettaisiin ottaa a.iateltavaksi. että. itsenäinen Suomi tunnustuksen osoitulrseksi vanha:lle emämaalle silloin; luovuttaisi
Ruotsille Ahvenanmaan". Huomautan, ~että tämän
lausunnon 1alkupuolella on huomattava ·epäiarkkuus, kun puhutaan, että Suomen riippumattomuutta olisi voitu vaatia pelkän ,kansallisuuksien"
itsemääräämisoikeud-en perust·eella. Se on kokonaan

Välikysymys Suomen itsenäisyydestä.

toinen kysymys, kuin se, mille Suomen. itsemääräämisoikeusvaatimus on perustettu. 8e on perustettu sille, että Suomi ei Dle ·ainoastaan kansallisuus vaan kansakunta (nation) ja. valtio. Toiseksi on outoa, ·että herra. Hjelt on voinut juuri
nimenomaisena mahdollisuutena. esittää tämän
Ahvenanmaan luovuttamisen Ruotsille ·annettavan
palkkion kannalta ja sen sijaan ollut epävarmempi siitä, olisiko se ahvenalaist-en itsemääräämisoikeuden kannalta tunnust·ettava. Muuten
tämä kysymys on laajakantoinen eikä 'suinkaan
näissä yksinkertaisissa puitteissa ratkaistavissa,
koska siihen yhtyy moninaisia pyrkimyksiä eikä
meillä Dle tällä hetkellä tiedossamme, minkä.laisilla tarkoitubilla minkäkirulai.set valtiot saattaisivat Ahvenanmaan saaria Dmaksensa. hankkia,
niil}. että Suomen eduskunnan on täysi syy tätä
. asiaa pitää m.ielessänsä.
Tos.iasia. on kuitenkin, että noiden sanomalehtikeskustelujen aikana, joita. siitä asiasta on Ruotsinkin lehdissä .käyty, ja niissä kirjeissä, joita
Suomestakin sinne on lähetetty, on jo s·elvinnyt
tämän •asian yhteydessä olevan sivutal'koituksia,
Niinpä ·esimerkiksi muistaakseni ,niinkin vastuuna.laisessa asemassa oleva henkilö kuin Axel Lille
on erään kirjoituksensa lopettanut lmhoituksella,
että Ruotsista tultaisiin Suomeen apuun, jopa. tehden naurettavan viittauksen, ·että samoin kuin kerran Venäjältä käsin lähetettiin kutsu viikingeille,
että he tulisivat ·t-ätä suurta mutta epä.jä:r;j·estyksel'listä maata hallitsemaan, nimittäin nyt muka
pitäisi Suomesta lähettää tieto, että kun emme ky};:ene itseämme hallitsemaan, olisi sieltä tulta.va
avuk•si. '
Useissa kirjoituksissa on nimittäin esitetty viimemainittu asia, tuo toinen kysymys, joka oli meidän välikysymyksessämme, se, ·että Ruotsista tänne kutsuttaisii'n apua järjesty.stä pitä.mä.ä,n. On
aivan varma, että Ruotsin lehdet eivä:t olisi voineet siinä. sävyssä. kirjoittaa tuollaisen mt.ken
mahdollisuudesta, joHei niille olisi varsin auktoritatiiviselta, minä en tahdo sanoa viralliselta, taholta siinä suhteessa annettu viittauksia Suomesta käsin. Missä määrin hallitus tarkoin seurasi
tämän asian kehitystä ja missä määrin sr olisi
-:aikuttanut tämän asian käsittelyyn, siitä. olisi
ollut tärkeätä. saada tietoja ja ·oli·si itä.rkeätä sitä
asiaa vieiä tutkia valiokunnassakin. .Siksi paljon Suomelle vaarallisia ulkopoliittisia seikkoja.
siihen jo kytkeytyy. M·eidänhän täytyy ymmiirtää, •että semmoisessa asemassa, kuin silloin oltiin ja yhä oUaan, tuollaisen retkikunnan Suomeen kutsuminen ja siitä yleensä politikoiminen
oli mitä vaarallisinta meidän asemassamme.
Samaan aikaan, kun näitä asioita käsiteltiin
Rnotsin lehdissä, kehittyi Suomessa muita ulko-
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poliittisia tekoja. Niin esimerkiksi tuotiin ·erään
istunnon lopulla tänne senaatilta. tiedonanto, että
se on ilman muuta antanut täkäläiselle venäläi,selle sotaväelle vaatimuksen, että sen on poistuttava maasta. Kok·o tämän asian käsittely sanomaJ.ehdissä, osaksi täällä eduskunnassakin, ja tämä
senaatin teko myös ilman valmis,tusta eduskun.nassa ovat olleet mitä arkaluontoisimman asian
varomatonta ja huonoa käsittelyä. Siinäkin senaatin kirjelmässä, joka senaatin puol·esta on luettu Ruotsin ·kuninkaaHe, käsitellään myös tätä
asiaa. Sanotaan nimittäin: ,Sen valtiollisen eristyksen tähden, johon Suomi on Venäjällä nykyään vallitsevan anaJrkian vuoksi joutunut, maata uhkaavan nälänhädän ja välttämättömyyden
tähden poistaa maasta kurittomat joukot, jotka
ovat alituisena vaarana lailliselle järjestykseHe,
on tämän vaatimuksen esittäminen käynyt tärkeäksi asiaksi, joka ·ei siedä lykkäystä." Samoina
päivänä, kun tämä ha:lliiuksen vimllinen lausunto
on Suomen lehdissä, saadaan myös .lukea uutinen, että ·eräitten välil'lä tapahtuneitten s·eikkain
johdosta ja, senaatin päämiehen käytyä Pietarissa
voidaan Venäjältä käsin ilmoi~taa näin: ,Suomi
ei nykyään enää vaadi venäläisten joukkojen poiskulj·ettamista Suomen rajojen sisältä. Neuvostohallituksen virallisen ~edustajan sanojen mukaan
ei venäläisiä sotajoukkoja. tulla missään tapauksessa ennen rauhan solmimista poistamaan Suomesta, koska näitten on suo_i.el'tava pääsyä Pietariin." Mitä tahansa tästä •asiasta ajatellaan ja miten siihen suhtaudutaankin, jokaisen täytyy
myöntää, että kansainvälis'tä luonnetta olevan
asian käsittely tiHlä tavalla on tosiaankin ollut
arveluttavaa. Diplomaattisella kielellä. sitä sanottaisiin vähintään ,epäkohteliaisuudeksi", joka on
jo hyvin paljon sanottu, mutta siitä voitaisiin
käyttää paljon raskaampiakin nimityksiä.
Tällaisia seikkoja tapahtui, mutta sitä ulkovaltain tunnustusta ·ei kuulunut. 1Silloin teimme
vä:likysymyksemme huolestuneina siitä. käänteestä, jonka asia ilmeisesti nä;yftti saaneen. Välikysymyks,emme teimme joulukuun· 18 päivänä.
Eduskunt<a hajaantui 22 :ntena, ilman ·että olimme
saaneet vastan:sta. En yhtään epäile, etteikö senaatin Imheenjohtajan ilmoitus siitä, että hän oli
hä:llä vastausta antaaks-een, <>lisi oikea, mutta
minä huomaut·an, että asiallisesti se ·ei muuta tässä:
asiass'a mitään. On muistettava, että eduskunta
oli silloin jo päättänyt ha.jaantna joululomalle, ja
että edellisenä päivänä, tai sinä a.amuyönä, jona
tämän eduskun111an oikeisto välttämälttä tahtoi
täällä vielä keskust-ella mui::;ta .asioista, olisi ofllut hyvä tilaisuus tästäkin keskustella, ja jollei
asia olisi täällä s'elvinnyt, tutkituttaa valiokunnassa. Silloin olisi nähdäkseni ovoitu vielä asia
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eduskunnan päätöksellä saattaa oikeammalle 'tolalle. Että se ei tolalla ollut, sitä osoittavat nyt
seuraavat nolaukset. Ensinnäkin tu.nnettu postimerkkijuttu. Senaaiti saa ilmoituksen, että Suomea ei voida ottaa maailman postiyhdistyks·een
kansaiuväli·sten suhteitteu selvittämättömyyden
takia. - Tu•li tieto rauhanneuvotteluista, jottten
yht·eydessä kuiskailtiin Saksan vaativan g.ota väen
poistamista. täältä, mutta samalla selvisi, että asia
ei ainakaan ole niin selvä ja. että sieliäkäsin oli
Suomen hallitus saanut neuvon kääntyä Venäjän
hallituksen puoleen. - Se neuvo, joka ei kelvannut edusku.nnan sosialistien antamana ystävällig.enä ehdotuksen1a· tä:ä'llä, se täytyi siis käydä niin
kaukaa hakemassa ja muodostui tämä asia siis
nolaukseksi, ,blaskiksi".
Porvarillisissa lehdissä a·lkoi tunnustuksen viipyessä olla huolestunut sävy. Jopa jdtkut ·kyselivät, eivätkö sosialidemokraatit voisi tässä asiassa
mitään tehdä" Sellaista kirjoittelivat samat sano·
malehdetkin, jotka, kun :sosialidemokraattisen
puolueen edustajia oli käynyt ~.overitervehdyksel1ä venäläisten puoluetoverien luona, alituiseen
viittailivat, että ,eduskunnan selän takana" harjoitetaan jotain poliitiikk.aa. Kuka on eduskunnan
seläin takana virallisesti, ehkä kuiten'kin porvariryhmien tieten, harjoittanut politiikka, josta on
ollut tulla. vahinkoa?
!Sosialidemokraatit todellakin katsoivat vuoden
loppupuolella, että nyt täyit.yy esiintyä, vaikka ei
ol·tukaa.n saatu eduskuntaa harjoittamaan alk·eellisimman yksinkertaista kohteliaisuutta ulkopolitiikassaan. Lähetimme tuon puoluetoimikunnan
tunnetun kirj€1lmän sosialidemokraattiselle puolueelle ja. asia kehittyi sitä t:Uetä edelleen. Eduskunnan jäsenet kai ymmärtävät, miltä tämän nuoren tasavallan, vaikkakin epävirallisina olevista,
edustajista on täytynyt tuntua, kun on kuultu
huomautus, et-tä puuhataan itsenäiJsyyttä maalle,
jolla on seHainen hallitus, mikä tässä asiassa on
käyttäyty.nyt ,säädyttömäs:ti".
Samaan aikaan olivat P.ietarissa jo s-enaa:tin
tunnustelijat, maaperän tutkijat, ja. vähiin sen jälk€en matkusti sinne myös senaatin puheenjohtaja.
Meidän sanomalehtemme eivät ole kertoneet, mitä
kauniita lauselmia hän olisi tä.i1llä Venäläiselle·
hallituksel'le jättänyt j·a mitä kauniita puh-eita
hän olisi siellä pitänyt. Samaan aikaan sena,atin
sekä virallisia lausuntoja ·että sen lähettämien
edustajien puheita Ruotsin .ia Saksan hallituksille
on kyllä julaistu. Senaatin puheenjohtajalla olisi
ehkä kuitenkin ollut yhtä ja tois't.a tulkittavaa
Venäjän työväenluokan edustajille, olisihan voinut muistuttaa Suomen taistelu(l itsehallintons~
puolest.a. ja muistut·taa, kuinka Venäjän työväen-

luokan ttaistelui'rla vuonna 1905 saavutimme kokolailla suuria etuja ja ilman 'suurempia omia
ponnistuksia ainakin tilapäisesti oikeut-emme.
Olisihan voinut kuvata taaskin, kuinka tuon saman työväenluokan taistelujen kautta ja vasta
niiden kautta on Suomi tullut \tilaisuuteen näin
vaivatta päästä edes näinkin pitkälle itsemlHirää~
misen tiellä. Tä.Ha.isista kohteliaisuuksista, joilla
olisi voinut olla syvää asiallista sisältöä, eivät sanomalehd-et tiedä mitään. Että sittemmin täällä
eduskunnassa ja. sanomalehdissä. on ·kohtelia.isuuksia sinnekin päin lausuttu, se Hi nyt ·enää paljon
voi korjata sitä epäkohteliaisuutta, jota ennen tässä asiassa on tehty.
Tällä tavalla nä.emme, että tämä meidän senaattimme tässä ulkopolitiikkaa. harjoittaessaan eduskunn.a:n porvarillisten ryhmien sille antam~lla
avoimilla valtuuk:silla on hyvin monessa kohdin ·
menetellyt taitamattomasti niissäkin asioissa, jotka ovat tulleet julkiseen tietoon. Me tiedämme,
että tämän hallituksen valtuu~tamia asiamiehiä
liikuskele-e muitten hallitust.en ja niiden valtiomiesten sekä julkisten toimihenkilöiitten 1uon:a.
Ne k-eskustelevat monenlaisista polHttisi·sta, kauppasopimus- y. m. asioista ja näiden keskustelujen
perusteella saa't.tavat monet niiden yksityisesti tai
julkisesti antamat lausunnot saada suuronkin kantavuuden. Huomautan sanomal-ehtien kertoneen,
että senaatin ·edustaja .Saksan hallituksen luona on
erityise.Hti tehostanut Suomen ja !Saksan ,(\tujen
yhteyttä". Tällainenkin lausunto kansainvälisissä arkaluontoisissa asioissa voi saada. suuren merkityksen. Nämä näiden s·enaatin asiamiesten keskustelut ja esiintymiset tuoHa saatitavat hyvin
olla :samanlaisen hengen elähyttämiä, kuin ovat
olleet senaatin teot tä:llä a.lalla. Olisi siis tä.ysi
syy tällä eduskunnall.a unde'lleeu tutkitulttaa nämä asiat, hankkia ulkomaisista sanoma lelH1istä
tietoja ja lausuntoja .ia saada näiden senaatin edustajien tänne .antamat viralliset ja muut selostuksensa, niin :että täällä olisi ·eduskunta täysin se-lvillä, •ettei ainakaan ·enemmän' tyhmyyksiä näissä
asioissa ole tehty. Ja nyt kait tämän -eduskunnan porvarillisiin'kin ryhmiin kuuluvista edustajista. löytynee monia, jotka. ymmärtävät, että tämän -eduskunnan on ruve~tav.a itsensä valvomaan
ulkoasiain hoitoa, sitä ohjaamaa,n, siitä antamaan
määräyksiä, sillä jokainenhan ymmärtää, että ei
tämä maa :politiikassaan g.elviä. vielä sillä, että julistetaan s·en olevan ,puolueettomana", vaan tuollaisen puolueettomuuden ylläpitäminen asettaa
tällaisen valtion mitä vaikeimpiin ja va.stuunalaisimpiin tilanteisiin, ja onhan s·elvää. että .tälle !3enaatin av·oimen valtakirjan antaminen näiden'
asiain hoidossa olisi mitä •ed.esvastuuttomin teko.
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alku on nyt varmalla pohjalla ja meidän velvollisuutemme on nyt sitä kehittää järkähtämättä ja
johdonmukaisesti ja sillä tavalla, että 'Suomen
kansan itsenäisyys jo läheisessä tulevaisuudessa
tulee taatuksi." Silloin näitä lausuntoja ainakin
eräillä tahoilla käsitettiin, etten sanoisi, vähin~Ed. E s t l a n d e r: Senatens ordförandes svar tään liian rohkeiksi, ehkäpä epädiplomaattisiksi.
~ynes mig vara tillfredställande och motsvara Mutta pyydän vielä edelleen huomauttaa tai tosituationens kraf, och tillåter jag mig därför vörd- deta sen tosiasian, että tältä tieltä, tältä pohjalta
samt föreslå, att landtdagtln ville godkänna enkel poikkeuksellisesti, väliaikaisestikin luopuminen
on minun ymmärtääkseni osoittautunut virheelliöfvergång till dagordningen.
s·eksi ja vääräksi. Meidän olisi ollut minun ymEd. Bäck: J ag ber att få understöda herr märtääkseni tämän itsenäisyyskysymyksemme
kehityksen kaikilla asteilla selvästi ja peitteleEstianders förslag.
mättä ja l"ehellisesti osoitettava, ·että me voimme
Ed. Ne v a n l i n n a: Minäkin pyydän· saada itsenäisyytemme paraiten ja taatuimmin saada
;yhtyä tähän ehdotukseen. Eduskunnalla on ollut turvatuksi sovinnollista tietä Venäjän kansan ja
tilaisuus eilen virallisesti saamistansa tiedoista sen edsutajain kanssa. Tätä ohjetta ei ole kaikilla
todeta, että hallituksen toimenpiteet kysymyk- asteilla ymmärtääkseni noudatettu ja ·se oli jo,
sessä olevassa suuressa asiassa ovat olleet erin- tunnustakaamme se suora;an, johtaa meidän itseomaisen menestykselliset.
Suurempaa, maalle näisyyskysymyksemme lopullisen ratkaisun hyedullisempaa tulosta ei nähdäkseni eduskunta vin arveluttavalle pohjalle. Että se nyt kuitensaata toistaiseksi odottaa. Näin ollen ei nähdä!r- kin onneksi on saatu uudestaan palautetuksi oikeseni eduskunnalla ole mitään syytä viipyä tämän alle tielle ja lopullisesti hyväksytyksi, siitä me
asian tutkimisessa, vaan voi ihr{an muuta siirtyä tietenkin kaikki voimme yksimielisesti iloita.
~ Mutta mitä takeita eduskunta voi antaa siitä, ettei
päiväjärjestykseen.
Suomessa yleensä pääse Venäjää kohtaan vihaEd. Alkio: Minäkin katson, että senaatin pu- mielinen suunta vallalle, joka vihamielinen suunheenjohtajan antama vastaus tehtyyn välikysy- ta sa~ttaisi ~aikuttaa niiden hyvien välien rikkomykseen on asiallisesti täysin riittävä, joten yk- utum1seen, Jotka puolestani toivon Suomen ja
sinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtyminen on Venäjän kansan välillä jäävän pysyväisiksi?
paikallaan.
1
Ed. A i r o l a: Kun arvost·ellruan hallituks'en
. Ed. Eloranta: Kannatan ed. Sirolan teke- menettelyä, mitä hallitus on tehnyt maan itsenäimää ehdotusta.
syyden tunnustetuksi saattamiseksi, niin siinä,
kuten ed. Sirola jo sanoi, ei saa ed. Nevanlinnan
Ed. T o koi: ~Samalla kun minä puolestani yh- tapaan ottaa varteen yksinomaan sitä tulosta, midyn kannattamaan ed. Sirolan täällä tekemää eh- hin on päästy, sillä välistä päästään tyhmienkin
dotusta, rohkeneri tässä yhteydessä mainita, että tekojen ja pahojenkin tekojen, pahojenkin virheimeidän itsenäisyytemme kehitys on käynyt pää- den jälkeen suotuisiin tuloksiin. Aina eivät virpiirteissään siihen suuntaan, jonka me jo aikaisem- heet kosta itseänsä. Tässäkin tapa,uksessa tulokmin viime kevännä otaksuimme tulevan t.ämiin set ovat olleet suotuisat. On saavutettu tnnnusmeidän itsenäisyyskysymy ksemme lopulliseksi tus Venäjän hallitusmahdin taholta. Tulkoon
ratkaisuksi. Pyydän vain mainita, ·että viime ,nyt Venäjälle mikä hallitus tahansa, niin se s·eihuhtikuun 20 päivänä rohkenin täällä ·eduskun- soo tapahtuneen tosiasian edessä ja tehdyn kumoanassa lausua muiden muassa seu:raavaa: ,Että roh- minen on paljon vaikeampaa. Samoin kuin mokenen puolestani toivoa, ·että Venäjän kansa ja sen lempien sotivien puolten päävaltojen taholta on
johtavat piirit ovat myös viipymäijä osoitta V'at ·ei tunnus~us tullut, niin asia tulee myös rauhanneuainoastaan sanoissa vaan myös teoissa, että ne vottelmss'a tapahtuneena ·tosiasiana esille, ja on
lupaukset, jotka vapaan Venäjän kansan edustajat su~ria toiv·e~ta siitä, että asia järjestyy sielläkin
ovat meille antaneet, että ne lupaukset ovat sen meille suotmsalla tavalla.
Mutta ajatelkaammepa, että ulkonaiset olosuharvoiset, että ne myös pidetään kaikilta eri o1'iltaan ja kaikkia yksityiskohtia myöten." Edel- teet olisivat käyneetkin hiukan toisin, kuin mitä
leen rohkenin lausua: ,Että Suomen kansan itse- ne nyt kävivät ja miten ne kävivät juuri vasten
määräämisoikeus, Suomen kansan itsenäisyyden porvarillisten toiveita. Porvaristomme, niin meiEhddtan siis, että eduskunta .päättäisi lähettää
tämän asian asettamaansa erityiseen valiokuntaan,
jonka tehtäväksi tulisi tutkia ~senaatin teot Suomen riippumattomuuden tunnustamista ha.e'ttaessa
ja antaisi niistä perustellun lausunnon.

818

Keskivukkona 9 p. tammikuuta..

stegrande af de demokratiska krafterna inom vårt
eget folk och med tillhjälp af motsvarande krafter i andra länder. Oaktadt de aberrationer, som
det demokratiska tänkesättet under krigstirlen
ådagalagt och som herr Mikkola tidigare i kväll
b€rättade oss något om, pågår likväl en stegring
oeh en koncentrering af de demokratiska krafterna
i alla länd·er. Detta ha vi Finlands sosialdemokrater varit medvetna om, .och vi ha hyst den förhoppningen, att dessa krafter i sinom tid skulle
bli starka nog att hjälpa vårt foik till en friare
.ställning, änskönt vi icke kunde förutse, vid hvilken tidpunkt eller i hvilken form denna h.iälp
skulle komma.
För borgarklassen har framtiden tett sig helt
annorlunda. Man har tänkt sig själfständigheten importerad medels utländska bajonetter. En
sådan politik har själffallet icke kunnat vinna
anklang inom sosialdemokratins led, icke blott
därför, att den strider mot dess rättsmedvetande,
utan Qckså emedan den vittnar om höggradig brist
på insikter i de verkliga drifkra1'terna för det
politiska lifvet. Oinedelbart, d:å orienteringen i
tysk riktning tog sin början, framhölls från vår
sida däremot, att äfven i händelse Tysklands seger vore garanterad, hvilket ingen då kunde förutse, kunde man ännu mindre förutse, huruvidii
denna seger komme att bli så fullständig att den
gåfve Tyskland möjlighet ait ·enväldigt bestämma
äfV'en öfver en fråga af så underordnad betydelse
som Finlands öden, och huruvida icke fastmera
' det intresse, .som Tyskland möjligen kunde ha i
afsende å Finland, komme att utbytas mot något
af de många andra intressen, som komme att fram'ställa sig vid det .aflägsna fredsslutet.
Härmed afser jag ingalunda att bryta stafven
öfver det företag, som från finländska ynglingars
sida igångsattes i början af år 1915. Det var ett
företag, som i hvarje händelse genom deltagarnas
s.iälfuppoffring och mod höjer s1g vida ·öfver den
Ed. W i i k: När vårt folk tager sina första kla.sspolitik, som borgarklassen i öfrigt uti denna
och i sanning stapplande steg på själfständighe- fråga har uppburit. Ty om man kan säga, att
tens .hana, är det af högsta nöden att hämta lär- sagda ynglingars företag härflöt ur 'en osjälfvisk
domar icke minst af egna begångna felsteg. net entusiasm, måste å andra sidau sägas, att storfelsteg, som af Finlands senat i förevarande ären- borgarklassens förhållande tili samma fråga grunde blifvit begånget, beror ingalunda på någon Hll- dat sig på dess klassintressen. Tyskland framfällighet. Det är en produkt af hela det betrak- stod. med sin starkt centraliserade regeringsmakt.
telsesätt, hela den politik, som i själfständighets- sin militärmaltt, sitt arbetsgifvar- och godsägarfrågan bedrihits af de borgerliga allt sedan der.na välde som det samhällsideal också vår borgarfråga kom •på tapeten. Åfven under de mörkaste klass tänkte sig, och det är naturligt, att den untider af folkförtryck, då näppeligen någon utsikt der sådana omständigheter sökt en orientering åt
syntes för ett ernående af folkfrihet här i landet, det h'ållet. 'Tyskland föreföll den som ideal·et rebevarade vi sosialdemokrater hoppet om att en dan före revol utionen i Ryssland, och det måste
l,jusare framtid :skulle vinnas med medel, :som göra det i så mycket högre grad efter revolutiomatsvara vårt folks rättsmedvetande, genom ett nen, som där horta i öster had·e släppt demokra-

dän hallituksemme kuin eduskunnankin porvaristo, toivoi, että V:enäjällä bolshevikit kuki[;tuisivat. Olisipa tämä porvarien toive toteutunut,
jos olisipa bolshevikkihallitus kukistunut muutamaa päivää ennen, kuin herra Svinhufvud lopultakin alentui menemäån Venäjän sosialistien 'PUheille niiden puheille, joita entinen Nikolain neuvona~taja Kairamo sanoi inhoittaviksi, olisipa
tämä h~llitus kukistunut, olisiko sieltä silloin tullut tunnustusta? Ehkä olisi tullut. Ja ellei ennen perustavan kokouks·en kokoontumista olisi
sellaista tunnustusta saatu, niin luotettavia eivät
ole toiveet, että Venäjällä ,ehkä kokoontuva perustava kokous tai muu kansan eduskuntalaitos
olisi sellaista tunnustusta antanut. Ainakaan mitään varmuutta ei siitä ole. Ja ellei Venäjän taholta olisi tällaista tunnustusta. sovinnolla saatu,
voimakeinoilla emme kai olisi kyenneet sitä ottamaan; ainak•aan siitäkään ·ei ol·e mitään varmuutta.
Ja ellei Venäjän taholta olisi saatu tunnustusta
joko sovinnolla tai voimakeinoilla, niin hyvin vähän on silloin varmuutta siitäkään, että Saksa ja
Ranska ja Ruotsi olisivat tällaista tunnustusta
antaneet. Nähdään siis, että se seikka, että Svinhufvudin senaatti on halveksuvasti suh•tautunut
Venäjän hallitusvalt•aan silloin, kun s·en ovat muodostaneet sosialistit, on ollut syöksemäisillään
meidän kansamme itsenäisyyd·en aivan täydelliseen perikatoon. Ja se, että näin hullusti ei käynyt, vaan päinvastoin kävi suotuisasti, se on Venäjän bolshevikkien ansio, jotka kykenivät pysymään vallassa niin ·kauvan, että herra Svinhufvudkin ennätti joukkoaineen muuttaa. mielensä ulkoapäin tulleen opetuksen vaikutuksesta ja havaita,
että ainakaan ulkopolitiikassa eivät saa persoonalliset ja puoluevastenmielisyydet olla vaikuttamassa menettelytapaan, vaan siellä täytyy olla
kohtelias suorastaan niillekin, joita Kairamon tapaan inhoo.
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tiska krafter lösa, hvilka syntes dag för dag alltmera allvarligt hota borgarsamhällets bestånd.
Om vi socialdemokrater redan före revolutionen
ställde oss afvisande gentemot den ,tyskvänliga"
pohtiken - om jag får använda detta missbrukade uttryck - var det själfklart att vi skulle
göra det i så mycket högre grad efter revolutionen, sorn hade öppnat möjligheter till fredlig
öfverenskommelse med Ryssland. Den ,tyskvänliga" politiken hade öfver hufvud icke vunnit någon anklang inom våra led. Det var på sin höjd
ett ringa fåtal, som lånat sitt öra åt densamma,
och också dessa hade förvisso betra:ktat den snarast som ·en nödfallsutväg i yttersta trångmål, då
de icke kunde skön.ia någon annan mö.ilighet till
en friare framtid för Finland.
Efter revolutionen kund·e vår borgarklass ännu
något ·så när kornma sams med den ryska regeringen. slå läng-e denna var borgerligt sammans~tt,
och utan tvifvel hyste man då ännu förhoppnmgen, att den ryska interimsregeringen kunde i
vissa fall uppträda till den finländska borg'arklassens bistånd g·entemot demokratin i Finland, i
händelse den sistnämnda blefve alltför hotand-e.
Men i ·och med detsamma det ryska 'J)roletariatet
genomförde sin revolution i novemher förlidet år
förändrades situationen som genom dt trollslag,
och därefter har man på borgerligt håll icke vidare velat taga någon befattning med regeringsmakten i Ryssland. Tvärtom har man funnit
Iämpligt att uppträda på ett kränkande, ett rentaf
utmanande sätt mot densamma.
I d-en politik, som vi socialdemokrater i afseend·e å Ryssland bedrifvit, har kunnat sedan åratal skönjas som en röd tråd en sträfvan att ernå
förbindelse med de rent demokratiska elementen
i Ryssland och om möjligt samförstånd med dem.
Redan för några år tillbaka sträfvad-e vi att beskära åt ryska undersåtar i Finland skäliga rättigheter, så att icke några berättigade invändningar gentemot vår politik kunde från ryskt håll
göras. Under hela år 1917 har det varit vårt
parti, som haft det arbetsdryga värfvet att underhålla förbindelserna med d-en ryska demokratin,
att up'J)lysa den om vår sträfvan och att 'J.}åverka
den i en för oss gynnsam riktning. Vi hafva i
rikligt mått fått skörda hån därför från vår borgarklass' sida. Jlifen d·et är oss godt att veta, att
våra sträfvanden icke förty ledt till det resultat,
som vi i dag som är alla glädja. oss öfver.
I Ryssland had-e vi att göra med väsentligen
tre olika slags ·element. Till det första med dem,
som helt stodo på vår sida, som voro benägna att
när som helst medge finska folk·ets rätt tili själfbestämmelse. Med dem .gällde d·et att underhålla
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förbindelser, att &'e dem material till belysande
af vårt lands ställning och vårt folks sträfvanden.
För det andra fanns det element, som varo bestämda motståndare mot oss. Dem gällde det att
bekämpa, och jag tror mig kunna. säga, att vi
socialdemokrater bekämpade dem så länge de hade
makten, medan våra borgerliga sökte ställa. sig
in hos dem. För det tred.ie fanns det element,
som sväfvade mellan dessa bägge ytterligheter,
'som voro tillgängliga för upplysning, därest sådan
bedrefs och som därför måste upplysas. J ag tror,
att vårt bemödande i sådant afseende icke varit
fruktlöst. Därför: när •en person som landtdagsmannen, professor Estlander nyligen vid ett medborgarmöte i Helsingfors påstått, att vi socialdemokrater vid mångfaldiga tillfällen f ö r s v år a t själfständighetssträfvandima, så kunna vi
taga ett sådant påståJende med mycket st.ort lugn,
särskildt d'å det kommer från en 'J)erson, som under hela den tid den borgerliga interimsregeringen
i Ryssland bestod, lade in sin juridiska auktoritet
nå att försvara detta ryska ministerråds förmenta
rätt att utöfva högsta. makten i Finland.
Genom novemher-revolutionen i Ryssland kom
för första 'gången regeringsma:kteu i det Iandet
.att innehafvas af ·ett parti, som hePt, och obetingadt är villigt att medge Finland full rätt tm
själfhestämning. Därmed var möjligheten gifven för oss att genomföra den grundsa.ts, som vr
häfdat i så många år: att genom vänskaplig öfv•erenskommelse med Rys:slands demokrat,i :borde
vinnas -en tillfredsställande lös:ning af den finskryska frågan. Men trots denna för oss s:å gynnsamma omhvä:lfning i Ryssland förklingade våra
maningar fortfarand·e för döfva öron, då de uttalades ·tili våra borgerliga. partier. Deras politik gest:aHade sig därefter. Då senaten i följd
däraf kom att begå de grofva felsteg, som den
begick och för hvilka den också iuom borgerliga
kretsar fått uppbära ett rätt skarpt klander, bör
det sägas ut, att senaten ick-e allena är skuld
till dessa. f·elsteg, ty d·~n har endast fullföl.it den
politik, som den s:amlade rborgarkl.a.ssen själf har
förfäktat och ·tillstyrkt. Resultatet af d·enna
politik blef den förödmjukelse, som vi alla känna.
Det hade kunnat bli värre, i händelse icke i Ryssland had·e suttit jus~ den regering, som där sitter.
Hade där icke varit en socialdemokratisk regering, hade följden otvifv·elaktigt blifvit deR, att
Ryssla.nd icke erkänt Finlands själfständighet,
och en mängd utländskru makter, framför allt
den makt, som våra borgerliga främst sat!t sin
förtröstan till, skulle icke heUer ha ·erkäJnt denn.a
s.iälfständighet. Rysslands regering :hade 1ck~
varit tvungen att g.e det. erkännande den gaf. Den
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gjorde d·et lika fullt, emedan den företräder folklager, som icke ha in:tresse af att förtrycka andra
folk. &dan detta erkännande getts, måste tiU
och med i den f~nländska horgarpress·en medges,
att därmed den väsentliga förutsättningen föi'
Finlands s.iälfständighet var vunnen. Det är beklagligt, a.tlt den insikten icke vunnits tidigare.
Denna historia ådaga:lägger, huru farlig de bor:.
gerligas klasspolitik har varit - ty. klasspolitik
är det, som också härutinnan bedrifvits. Det
var klasshänsyn, som hindra!le de borgerliga · at~
vända sig till den T>roleiariska regeringen i Ryssland, och lika fullt ledde händelsernas utveckling
därhän, att den s.iälfständighe't., •som våra borgare'
helst hade sett hämtad på tyska bajonettspetsar,
den fingo vi mottaga som en gåfva ur det ryska
prol·etariatets hand. Må vi mottaga den med ödmjukhet, erkänna altt vi icke. själfva förvärvai
den. Vi ha visserligen fordr:a:t den som vår rätt,
men vi hade ick·e kunnat taga denna rätt, om ick·e·
Rysslands prol·etariat godvilligt och !ordhålligt'
hade gett oss den.
J ag skall icke uppehålla tiden med att bedöma
senatens politik uti denna fråga. Omdöm~ är ju'
själffallet och har här blifvit afgifvet. I de
fl.esta andra. Iänder skuUe väl -en reg·ering efter
att ha begått ·en intrampning af detta slag näppe~
ligen tänka på att vidare stå kv·a:r. J ag vet
icke, huru' vår sena't härutinnan tänker sig saken.
Möjligen ämnar ·den kvarstå - och här har ju
från de borgerliga partiloedarnas sida förklarats,
att de fortfarandoe ämna und·erstöda den. För
oss ·sociald.emokrater kan detvara synnerligen likgiltigt, ty med den nuvarande sammansättningen·
af landtdagen skulle dock icke någon vä;sentligt
annorlunda sammansatt senat fås ltill stånd.
Men af denna historia bör dock dragas lärdomar. Det är väs~ntligen tvänne olika linjer, som
man kan tänka sig för Finlands kommande utrikespolitik. Skall det bli den borgerliga linjen,
enligt hvilken vi ägde ställa oss afvogt gentemot
Ryssland, det demokratis·}m revolutionära RY"•Sland, och . i stäUeit landet skulle bringas under
tyskt inflytand·e, hva.rigenom kanske med dess
själfständighet icke blefve i praktiken alldeles
mycket bevändt och hvarmed naturligen skuHe
skulle följa, att Finland blefve tvunget militarisera sig så myck·et som dess kraft·er d·et tillät?
Eller skall de~ bli den socialdemokratiska linjen,
som pekoar hän mot folkförbrödning, mot internationellt samförstånd med alla na.tioner och främst
med den stora nation, som är vår granne i öster?
Af afgörandet härutinnan beror ofantligt myck·et,
och häraf framgår, af hvilk·en väsentlig betydelse
det är att socialdemokratins inflytande, att kort

och godt d e m o k r a t i n s inflytande öfver ]'inlands utrikespolitik blir stadga.dt. Det skedda ma
vara en läxa för den borgerliga. landtdagsmajorihoten. I alla Iänder sträfva de verkligt demokratiska elementen att afskaHa den hemliga diplomatif·n, som braglt så mycken ofärd öfver värlclt>n. Denna hemliga diplomati har nu stuckit ~1pp
s~tt hufvud också i det sj&lfständiga Finland och
·enkannerligen med den borgerliga majoritetens'
vetskap och samtycke. Vi socialdemokratet
gjorde hvad vi kunde för •att åstadkomma, att åt
regeringen skulle ges närm.a.re instruk'tioner i af'fleende å de åtgärder den ägde vidtaga för vinnand·e af erkännande åt Finlands själfständighet.
Vårt förslag förkastades - och följderna. för·eligga nu.
Jä.mte det jag understöder ldgm. Sirolas förslag, förenar jag mig om den förhoppningen, att
den borgerlig.a majoriteten verkligen måtte draga
lärdom af det ·skedda och för framtiden förstå alt,t
låta landtdagen ha sitt bestämmande ord med i laget, då det gäller vårt folks Efsfrågor inom den
internationella. politikens område.
Ed. •S a 1 i n: Sanomalehtiselostuksen mukaan
on .senaatin valtiollisena asiamiehenä Herliniin
lähetetyssä diplomaattisessa retkikunnassa ollut
yhtenä jäsenenä myöskin valtiotieteenprofessori
Erich. Hän äsken ilmestyneestä valtiollisesta
kir.iasestaan päättäen näyttää olevan tämän senaatin oikeana valtiollisena neuvonantajana täällä
'kotonakin ja kun hän on tietenkin koko porvariston valtiollinen auktoriteetti, niin hyväksyvät
he tietenkin yksimielisesti tämän valtioviisaan
opit ja oh.iaukset. Tämä professori Erich moittii
varsin ankarasti tässä kirjasessaan viime ·eduskunnan enemmistöä ulkopolitiikan a.iamisest.a,
kohdistaen syytöksensä siis sosialidemokraattista
puoluetta kohtaan, vaikka tämä .sosialidemokraattinen puolue ja ·sen ·eduskuntaryhmä ajoi niin
viime eduskunnassa kuin tässäkin sellaista ulkopolitiikkaa, jota professori Erichkin oli pakotettu sitten Berlinissä käyntinsä neuvomaan senaatille ja porvaristolle. Tämä herra neuvoo edelleen s·ekä porvaristoa että hallitusta olemaan välinpitämätön eduskunnan mielipiteestä ulkopolitiikan alalla. Hän sanoo. että eduskunta on ed·esvastuu1on laitos hoitamaan tällaisia asioita. Hän,
ni·~nkuin kaikki muutkin porvarit, on sellainen
ideologin-en individualisti, joka luulee, että jonkun erityisen ihmisen päässä, sanokaamme nyt
tällä kertaa senaatin puheenjohtajan Svinhufvudin
päässä, ·on paljon enemmän järkeä kuin kahdensadan Suomen eduskunnan jäsenen päässä yhteensä, järkeä vasta •sitten tuon yhden yksiiön
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paassa, kun hän on koroitettu tuollaiselle korkealle jalustalle, kuin senaattori Svinhufvud n;yt
on. Silloin, jos hän isttJ.isi täällä meidän 200 joukossa, olisi hän samanlainen nolla kuin mekin,
edesvastuuton.
Mutta sittenkun hän siirtyy
noille senaatin tuoleiUe, muuttuu hän ei ainoastaan koko eduskunnan ·vaan S.uomen kansan ainoaksi auktorite~tiksi. Me sosialidemokraatit
olemme aina ka.mmoksuneet tämmöistä auktoriteettiuskoa ja tulemme edelleen sitä kammoksumaan ja meillä on aina siihen ollut pätevät syyt.
Taaskin kun nfLemme, että niinkin viisas mies knin
Erich, jota minäkin olen pitänyt viisaana miehenä, kun en ole ennemmin lukenut hänen tuhmia
kirjojaan, josta luulimme tulevan valtionhoitajan
tai jonkun kuninkaanalun, kun hänkin saattoi
erehtyä neuvomaan •tällasia menettelytapoja, ja
sitä sitten seuraa koko hallitus, jonka pitäisi olla
todella·kin vastuunalainen, jolla pitäisi olla auktoriteettia.· sekin antaa nolata itsensä uskoesaaan
Erichin neuvoa, että Venäjä on ennen pitkää joku
sellainen tekijä, jotenkin sisällyksetön yleiskäsite,
johon nähden Suomen itsenäisyyskysymys ratkeaa aivan· itsestään, on meillä edelleen syytä
kummaksua auktoriteetteja. Niin ne .käsittivät
nämä hallitusherrat, samoin kuin Erich, ·että koska
Venäjällä ovat bolshevi!kit 'ruvenneet hallitsijoiksi; niin mitä ~ellainen 100 miljoonan hengen
valtakunta enää merkitsee. Me julistamme Suomen riippumattomaksi ja sillä hyvä. Mutta siellä
ulkona suurissa maissa, joiesa vuosisatain kok!ilmuksista on opittu, että täytyy politiikassa ottaa lukuun muitakin kuin tunnesyitä ja muitakin
kuin puoluesyitä, täytyy pitää valtakunta valtakuntana, huolimatta siitä, että jos on konSJervatiivit, vapaamieliset tai sosialistit hallituksen
päämiehinä, niiden kaikkien velvollisuutena on
pitää valtakunnan eduista huolta. Niinpä bolshevikitkin ovat ruvenneet pitämään Venäjän valtakunnan eduista huolta, vaikka he eivät ol·e luopuneetkaan periaatt-eistaan samalla tavalla, kuin
Kerenskin hallitus, että siitä huolimatta, vaikka
tuntevatkin itsensä loukkautunei·ksi Suomen hallituks-en menettelystä, kun ensin lähdettiin kumartelemaan Ruotsista, Saksasta ynnä muista maista
tunnustusta Suomen riippumattomuudelle, he tunnustivat kumminkin tämän Suomen riippuma~o
muuden, kun tiesivät, että täällä on järkevämpiäkin aineksia eduskunnassa kuin Suomen porvarillinen hallitus on ollut. He tiesivät, että
olimmehan me sosialidemokraatit täällä alun pitäen tehneet asiallisen ja sävyisän ehdotuksen tämän porvarisenaatin ja porvariston töykeän ~h·
dotnksen vastapainoksi. Me kävimme sitäpaitsi,
kuten sanomalehdistäi on käynyt ilmi, V enä.jän

bolshevikkihallituks-elle . selostamassa, ettemme
kaikki ol<e yhtä tuhmi:a Suomen .eduskunnassa,
vaan on lähes satakuuta päinvastaisella kannalla
olevaa edustajaa. Niin .me sanoimme. Silloin
ruvettiin neuvottel.emaan, kun näimme minkälaiset ne paperit -olivat, ja sitten näkivät toiset
vievän paperit sinne uudelleen ja sitten arvasi
mennä herra Svinhufvudkin, kun täytyi, ja niin
asia selvisi. Hyvähän,se oli, että päästiin niinkin
siihen tulobeen. Mutta arveluttavaa se kyllä oli
silloinen hallituksen suosittelema .ia eduskunnan
hyväksyma tahditon menettelytapa, jolla. meidän
riippumattomuusjuttumme aloitettiin: Minä nimittäin, niinkuin eduskunta muistaa, ilmaisin jo
silloin epäilykseni siitä, että eiköhän ollut tuommoinen päätös vähän niinkuin hosumalla tehty
ja että me sosialidemokraatit emme ainakaan
lähde vastaamaan sella~sesta menettelytavasta.
Olin sinä iltana melkolailla hermostunut tuosta
asiasta, sillä minunkin rinnassani, vaikka olen
sosialidemokraatti, sykkii välistä isänmaallinen
sydän. Kun hermostunut olin, menin heti tästä
salista ulos' tuulettamaan itseäni .ia tapasin käytävällä erään Venäjän vallan edustajan. Kysyin
häneltä kiihkeällä tavallani, mitä luulette tästä
i lapsesta tulevan, kysyin· heti :sen jälkeen, kun
1
herra puhemies oli naulannut kiinni eduskunnan
riippumattomuuspäätöksen. Tämä vieraan vallan,
V mäjän vallan edustaja sanoa säväytti minulle
heti näin: .,Suomen porvaristo vapautti Venäjän
satavuotisesta velvolli.suudesta. Kuinka voi nyt
Suomi puolustaa menettelyänsä kansainvälisen
. politiikan edessä. Maa -on miehitetty ja se voidaan julistaa minkälaiseksi venäläiseksi maakun' naksi tahansa. Venäjirn kadetit ovat hieno.ia juristeja .ia ne kyllä ymmärtävät antaa oikean arvon sellaiselle asiall<e", tarkoittaen sitä asiakirjaa,
mikä juuri oli täällä eduskunnassa hyväksytty.
Minun mielestäni olivat kaameat ja pahaa ennustavat nuo lauseet. Ja nämä tulivat sellaisesta
suusta, joka oli kumminkin enemmän vasemmalla
ku1n kadetit, ehkei vallan bolsheviki. Tämän kuultuani minulla oli syytä sitä enemmän hermostua
siitä eduskunnan menetelytavasta, ja kerroin tästä:
muutamille tovereilleni, että eiköhän tästä mahda
vain koitua hyvinkin pahaa meidän itsenäisyysasiallemme .ia sille toivorikkaalle tilanteelle itsenäisyysasiassamme, pelkäsin, että eiköhän tällä
menettelyllä ole pilattu hyvä asia ja menetettY'
hyvä tilaisuus. Ja senpätähden me sosialidemokraatit aloimme heti 'neuvottella asiasta bolshevikkien kanss·a ja koetettiin tehdä voitavamme
tämän asian oikealle toialle saattamiseksi. siitä
huolimatta, ··että porvaristo ylenkatseellisesti ja
ylimielisesti oli hylännyt meidän säyseän, myö1
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hemmin oikeaksi havaitun, men~ttelymme. Muita
ei ole tämä pf!.hinta; mitä tähän asti on tapahtunut. Mutta kun nyt, niinkuin näyttää, ja
kuteiL on jo · ilmoitettu, koko porvaristo antaa
tunnustuksensa hallituksen kieltämättä poikamaiselle ja taitamattomaUe ulbpoliittiselle menettelylle, niin kehoittaa tämä porvaristo tätä
hallitusta jatkamaan omavaltaisesti eduskuntaa
kuulematta yhä ·edelleenkin tätä ulkopoliittista
edesvastuutonta haihattelua. Ja kun sen valtio} ..
linen neuvonantaja, professori Erich näkyy tälssä
kirjasessaan neuvovan vielä paljon pitemmällekin
vastaisuuteen nähden SllOmen porvaristoa ja hallitusta, iSa.Uomalla muun muassa., ettei Suomen
itsenäisyysasiaa voida. menestyksellisesti ajaa,
ellei samalla voida :selvittää, että vähäväkisellä
Suomella on joitakin ulkopuolisia tukipylväitä,
jotka. takaavat, että tuo itsenäisyys pysyy pystyssä. Täytyy olla tiedossa joku ulkomaalainen
tuki, johon se itsenäisten valtioiden kilparadalle
a~tuttuaan voisi varsinkin vaaran hetkellä turvautua. Ja sitten Erich täällä viittailee, mistä
päin niitä tukipylväitä pitäisi etsiä. Hän sanoo,
että Länsi-Eurooppaan päin viittaa kaikissa
pauksissa Suomen menneisyys, s~moin kuin sen
nykyisyys. Ja edelleen~ ,Hyvillä •syillä voidaan
perustella sitä käsitystä, että ·Suomelle varsin
onnellinen ulkopoliittinen kehityssuunta olisi jäsenyys mahdollisesti vasta syntyvässä pohjoismaisessa liitossa." Äärimäinen oikeisto täällä
tietenkin on erittäin 'kiitollinen tällaiselle valtiolliselle opastelulle. Siihenhän heidän intressinsä
ovat aina kohdistuneet. Ruotsinkielisinä .ia -mitJlisinä heistä onkin: se ymmärrettävä, mutta luulenpa, etiä .suomen•kielisessäkin porvaristossa on
paljon sellaisia. aineksia, joiden intreStsit myös
viittaa.vat .ia vievät samaan .suuntaam Minä puolestani pidän tällaista opastusta meidän itsenäisyydenemme vansin vaarallisena.. Sen sijaan, ·että
E:rieh ·sanoo, että Länsi-Eurooppaan päin viittaa
kaikissa tapauksissa Suomen intJnneisyys, niin
sanoisin, että juuri tämä Suomen menneisyys tJi
· sinnepäin suinkaan viittaa. Sillä tuntien ruotsalaisen, nimittäin Ruotsinmaan ruotsalaisten, itserakkauden, niiden vanhan vuosisataisen vihan
Venäjää kohtaan ja sellai~ren suuruudenhulluuden, .ioka Ruotsin vei nikanansa. ptJrikatoon, niin
jos Ruotsi, niinkuin Erich tlissä viittaa, saisi Suomea ja mahdollisesti muitakin uusia valtioita
ulkopeliitt;sen liitroonsa, voisi Ruiltsin vallata
edelleen tt~o suuruudenhulluus. Ruotsalaiset saattaisivat todellaki:n kehittää käytännölliseksi lllenettel:vtavaksi sen a.iatulfseuM, :minki. he. ai.M
minttUe tyrkyttivät sinä· aika,aa,. ku., Ru(}ilsissa olin
pa:rikymm.entä vuot~ sitten, .että jes meidän

ta-

Kalle XII :lla olisi :vain ollut s.ellaiset aseet, kuin
meillä nyt on, niin kyllä Pekka olisi saanut selkäänsä, sillä heillä on kipeä paikka se, että
Kaarle XII joutui häviööri Pietari Suuren kanssa..
ja se on heidän veres.sään niin syvällä, tJttä milloin vaan tulee siihen tiiaisuus, syöksähtää se
jälleen esille. Kerran minulta kysyi eräs ruotsalainen nuori herrasmies kuninkaallisessa puutarhassa eräänä aamuyönä, tarjosi ;sikarin ja tuli
puhelu: Te olette ulkomaalaine11, kun ·ette puhu
oikeata ruotsia? Mistä olette? Suomesta? Niin~
minä olen suomalainen. Oletteko Ruotsin suoma"
laioon vai Ryssän suomalain~m? Ei, minä olen
Suomen ·Suomalainen. Pääasia on: Annatteko
ryasää rselkään? Siitä sovitaan myöhemmin. sanoin minä. Niin, tämä on pääasia, antaa ryssää
selkään silloin, kun voimasuhteet vain ovat tulleet
sellaisiksi, ·ettei se voi käydä päinsä, ja silloin
saatamme me suomalaiset myös saada selkäämme.
Silloin jatkuu taas .se vuosisatoja kestänyt taistelu Venäjän .ia Ruotsin välillä, jota taistelua
käydään meidän Suomessamme ja meidän Suomestamme.
Sentähden, tämän vakavan- a·sian tähden minä
en suinkaan anna sellaistJlle hallitukselle, joka
niin taitamattomasti ja tahdittomasti ·on menetellyt tähän asti ulkopoliitti.sissa aeioissa, avointa
valt.akirjaa menetellä edelleen samalla tav;:tlla,
vaan vaadin tämän eduskunnan yhtenä, Erichin
sanoin, ,edesvastuuttomana" jäsenenä, hiukan
jakamaail! .sitä suurta vastuunalaisuutta, mikä
meille kaikille tämän maan itsenäisyydestä ja
riippumattomuudesta koituu, .ia yhdyn .sen vuoksi
ed. Sirolan esityk·seen, -että tämä asia lähetetään
siihen erityiseen valiokuntaan, jonka eduskunta
on hiljan asettanut ja joka nähdäkrseni huomenna
ensi kerran kokoontuu.
!Ed. W u o r i m a. a: Kun hallituksen puheenjohtaja on antanut mielestäni tyydyttä:väll vastauksen tehtyyn välikysymykseen ja. myös•kään.
minun mielestäni ei täs·sä yhteydessä voidå ottaa
esille ulk(}at~~iain toiminnan järjestämistä maas·Samme, koska ·se lähi-istunnoissa tulee toisessa
yhteydessä kaikessa laajuudessaan esille, niin
kannatan minä täällä tehtyä esitystä, että edailkuiita. siirtyy yksink<ertaiseen päiväjärjestykseen~
Mutta ulkoasioista. puhuessa knitt1nkin on minulla asia, joka minusta tuntuu erittäin tärkeältä.
mainita. Ja .se Gll, että oikeistoo111 penkeillä istuu
edustaja., joka päättäen sekä kotimaisissa että. ulbmaalai.så.ssa. sanomalehdissä olleista kirjoituksista agitooraa Suomen silp.omista.. Min.ä pyydän
käälltyä :välik~symyksellä ru:otsalaiseeJiL p.uo·
lueeseen, tietääkö .se siitä ja ·cmko ·siiuä perää,
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mitä sanomalehdet ilmoittavat, ja mihin toimenpi~
t.eisiin se on ryhtynyt tämän asian suhteen, joka
minusta näyttää ·olevan hyvin läh-ellä isänmaanpetosta.
Senaattori S v i n h u f v u d: Tapahtuneen keskustelun johdosta tahdon vain tehdä pienen lisä;yksen lausuntooni.
.
Saadakseen Suomen itsenäisyydelle VenäJän
taholta tunnustuksen, aikoi hallitus alkuperäisin
kääntyä perustavan kalllSalliskokouberi puoleen.
Se ,johtui siitä, että kansalliskokousta niin Voenä.iällä kuin muuallakin entisen väliaikaisen hallituksen aikana sekä myöhemminkin pidet.tiin korkeimman vallan lähteenä, jonka ratkaistavaksi
eri kan•sallisuuk·sien erill-een pyrkimiset katsottiin
kuuluvan; · 1:ämänsuuutainen viittaus löytyykin
hallituksen lausunnossa 'eduskunnalle silloin, kun
Suomen itsenäisyys täällä julistettiin. Käsitys
siitä, että itsenä:isyysasiassa oli käännyttävä: Venä.Tän perustavan kansallis·k>okouks~m puoleen, ei
ollut tuntematolli eduskunnallekaan, · niinkuin
eduskunnan toiminta hyvin osoittaa. Mutta kun
perustavan kansalliskokouksen koolletulo kuiten·
kin yhä lykliääntyi eikä .Suomen tunnustamista
nimenomaan Venäjän puolelta voitu jättää epävarmaan tulevaisuuteen, teki hallitus, 1kuten eilisessä istunnossa. •olin tilaisuudessa. ilmoittamaan,
asiasta esityksen kansankomissarien neuvostolle;
Tähän oli muodollisestikin sitä enemmän ·syytä,
kun kansankomissarien :neuvosto ynnä toimeenpaneva komitea eräitten . ulkovaltain puolelta oli
.saanut entistä enemmäru tunnustusta osakseen.
Ed. E s t 1 a n d e r: I ·anledning af de många,
långa och oroliga andraganden, som af.gifvits från
vänstern·, torde det måhända vara skäl att framhålla, att det säkerligen, icke varit de ·socialdemokratiska önskningarna, som ledt till det resultat,
som härintills uppnåtts.
Ed. P en n a ne JJj: Kannatan ehdotusta, että
eduskunta, hyväksyM senaatin herra puheenjohtajan antaman s-elityksen, siirtyisi päiväjärjestykseen. Pitä.kööt kernaasti herrat Salin:, Sirola ja
Wiik sen ajatuksen, että he tässä maassa ovat
hienotuntoisimpia ja kaukonäköisimpiä diplomaatteja. Itsepii he sen sanovat. Meille muille se on
ukon asia niin kauvan, kunnes he voivat sen
joillakin tosiasioilla osoittaa.
Ed. Sir o 1 a.: Ed. Pennaselle pyydän huomauttu, että me emme ole kehuskelleet, tässä asiassa
e:rin:omaisilla an:sioilla, sillä me tiedämme hyviD,
111ttai meidän voimilla .oeikiil meidän porvari~on
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voimilla eikä meidän voimilla, yhteensä. olisi tätä
Suomen itsenäisyyttä voitu saada ;toimeen, jos
olisivat sitä vastassa olleet toisenlaiset voimat. Ja
sentakia me olemme täälLä aivan vaatimattomasti
koko ajan tässä asiassa huomautelleet sitä, mi~
alkeellisin kohteliaisuus ka.nsain v;älisissä asiois$18:
vaatisi, ja olemme tehneet sen kainosti ja seHM.sella· ··tavalla, ettei meidän, voitaisi sanoa häirin·
noon niitä mahdollisia poliittisia. suunnitelmia. joi~a tämän ·eduskunnan porvarillisella enemmistöllä
ja sen senaatilla tässä asiassa olisi ollut. Mutta
vähitellen .kävi selville, että tällä eduskunnan
enemmistöllä ja tällä hallituks€1la ej ·oikeastaan
ollut mitään kunnollista politiikkaa ja sitä.· "Varten tässä on 'täytynyt alkaa ·esiintyä j.a huolestuneina. kysyä, aiotaanko sitä jatkaa.
·Mikä selitys oli esimerkiksi s·enaaiin puheenjohtaja;n tässä antama l!tusunto siitä, että oli ai·
komus kääntyä Venäjän perustavan kansallislro·'
kouksen puoleen ja sentakia ei ollut tullut käännyiyksi V€näjän sillois·en hallitusvallan puoleen;
Eihän siitä ollut kysymys, vaan meidän välikysymyksemme yhteydessä illi nimenomaan kysytty,.
minkä venäläisen hallituselin11m puoleen oli ailoomus kääntyä. Se, että senaatti, sivuuttaen kaikki
venäläiset valti:oolimet, lähti seikkailemaan muualle, se tässä oli se suuri virhe, j.ot.a ei voida millään
lauselmilla muuksi muuttaa.
'
Myöskin se senaatin puheenjohtajan vMtåus,
jonka hä_n antoi sanomalehdistön kautta ennen jou·lua rueidän välikysymykseemme, oli toi~enlainen
kuin nyt. Siinä sanottiin nimenomaan, ·ettei ole
käännytty minkään venäläisen valtioelimen puoleen. Jos se vastaus olisi annettu 'täällä eduskunnassa,, silloin se olisi tietysti aiheuttanut periaatteellisen k·eskustelun ja eduskunnan ·enemmistö olisi saanut äänestää siitä, haluaako •se sivuuttaa kaikki venäläiset valtiDelime't ja lähteä
muuaUe asiaa ajamaan. Siitä oli kysymys.
Minä luettelin miele~äni riittävän määrän sellaisia seikkoja, jotk;:L aineuttaisivat vähintään tämän asian tutkimisen eduskunnan puolelta. Minä
panen merkille, oett.ä maalaisliittolaiset vastustavat
tämän asian tutkimista. He eivät tahdo Pduskunnan vastuunalaisen vaJiokunnan mietintöön, koota
tässä ~siassa •esitettyjä asiakirjoja, lausuntoja ja
julkisesti tietoon tul~eita. kirjoituksia y. m. Tämä.
että ·ei tahdota Sn·omen riippumattomuuden tunnustamisen asiakirjoja yhteen koota ja niitä ~dus
kunnassa lähemmin arv·ostella, millä nimellä sellaista voitaisiin sanoa? Äskeisessä keskustelussa
ed~ Alkio täällä komeili sillä ,;kansanvaltaisuudefi:
lipulla.", jon-ka juurella hän 'muka t,a.htoo taistellä.
Missä on tässä asiusa se kansanvaltaisuuden lippu.· kun nimwomaan vastustetaan eduskunnallisä
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tutkimusta mitä tärkeimmässä kansan elinkysymyksessä?
·
'Mi,nä olin aikonut jättää tämän as,ian tällä
kertaa siihen, ·mitä täällä lausuin, koska pidin
itsestään selvänä, että asia menisi valiokuntaan.
Mutta kun se nyt näyttää epäilyttävältä, täytyy
minun hiukan jatkaa.- Asianlaita on nyt se, että
Suomen asiaa ovat ennen Venäjän vallankumousta
tämän sodan aikana ja sen jällreen ajaneet ulkomailla· erinäiset :ryhmät ja ajaneet sitä tavalla,
joka on . saattanut tämän Suomen riippumattomuuspyrkimyksen mitä· suurimpaan v·aaraan. Olkoot olleet mitä parhaimmat vaikuttimet niillä
henkilöillä, ryhmillä ja puolueilla, jotka ovat toimineet, kuitenkin on niiden ryhmien tah6lta, jotka
us·ein ovat sanoneet toimineensa Suomen kansan
nimessä, toimittu väliin vaarallisellakin tavalla.
. Ruotsista käsin kun tuli tieto Ruotsin hallitukstln, ensimäisestä lausunnosta Suomen · riippumattomuuskysymyksessä, niin Ruotsin vanhoillisimmat porvaristolehdet ja Suom-en porvaristolehdet tunsivat pettymystä, se pettymys olisi
voitu estää, jos olisi otettu vaivaksi hiukan tutkia
suomalaisten politikkojen suhtautumista Ruotsin oloihin hiukan aikaisemmin. Asianlaita on
nimittäin se, että suomalaisia henkilöitä on ollut
mukana sodan aikana Ruotsissa ajamassa n. s. aktivistipolitiikkaa, se on kiihoittamassa Ruotsia
suurvaltaunelmin lähtemään seikkailemaan, sotaan Venäjää vastaan ja ·on siinä ollut yhtenä
tämän politiikan, ei pää- vaan: sivutar.Koituksena
Suomen vapauttaminen. Nimenomaan on useissa
julkaisuissa mainittu, ·että tarkoituksena on ,virkistää" Ruotsin kansaa, joka muka on liiaksi
,veltostunutta" ja ,laiskistunutta". Se olisi
ollut ajettava sotaan, siellä on siis ollut sama pyrkimys, mikä muuallakin porvarillisilla, kaikkein
taantumuksellisimmilla ryhmillä, nimittäin hämätä sisäpolitiikan sotkuisia asioita ja kansaw
tyytymättömyyttä sillä, että innostutetaan niitä
muka ,kansallisten etujen" nimessä ulkonaisiin,
sotilaallisiin seikkailuihin. Kun suomalaisia on
ollut tällaisessa politiikassa mukana, politiikassa,
joka on herättänyt Ruotsin kansan mitä valtavimmassa enemmistössä suurta suuttumusta, niin olisi
tämä seikka ollut otettava huomioon.
Sa Ruotsin poliittinen suu~ta, joka suosi tämäntapaisia pyrkimyksiä ja jonka mukana nämä' suomalaiset ovat toimineet, se suunta kärsi viime
syksyn vaaleissa mosertavan tappion. Tuli hallitus, joka edusti niita ryhmiä, jotka tässä tahtovat ajaa aivan toisenlaista politiikkaa. Libe:raalit ja oikeistos-osialistit, s. o. Ruotsin nousevan
porvariston ja sen järjestyneen työväestön edustajat, ovat jotenkin yhdenmukaisesti koko ajan

Ruotsin kansaa varoittaneet tästä .s·eikkailupolitiikasta. ja on Ruotsin porvaristolla vahva. pyrkimys läheis·een yhteistyöhön Venäjän demokratian kanss·a, ollen sillä siinä sekä taloudelliset
ett'ä poliittiset pyrkimyks·dt. :päämääränä. Siis
s·e, joka näistä asioista hiukankin pintapuolisestikin jotain tiesi, hän tiesi, millä tavalla olisi ollut
suhtauduttava Ruotsin .nykyis·eenl hallitussuuntaan j,a miten olisi ollut ymmärrettävä sen suhtautuminen venäläisiin oloihin. Olisi ollut ymmärrettävä, ·e:ttä siltä hallitukseU.a. ei ole vbitu toivoa
sellaista politiiktkaa, joka olisi loukannut. Venäjää.
Toinen seikka, joka myöskin tulee aiheuttamaan tutkimuksia ja johon tämä ·eduskunta ·ei
suinkaan saa oHa välinpitämätön, on suhde Saksaan. Minä nyt ·en tahdo enää puhua siitä sotilaallisesta yrityksestä, joka on tunnettu· ja josta
on eduskunnassa:kin viime kesänä oput jonkun
verran puhetta. Se on pienempi asia. Siitä on
tässä eduskunnassa lausu~tu, että jos jotkut nuoret miehet ovat halunn.eet persoonallisessa uhrautuvaisuud·essaan valmistautua .taistelemaan tsaarivaltaa vastaan Sumnen vapa.utumis€ksi, niin sitä
on lievemmin arvosteltava. Mutta suomalaisia~
porvrillisia politikkoja on myö·s oHut mukana
yllyttämäs.sä Saksassa eräitä ryhmiä, j·oiden toimesta on luotu kokonainen Suomeakin koskeva
kirjallisuus. Sen tietoisena pyrkimyksenä on ollut todistella, kuinka tärkeätä olisi Saksalle luoda
tänne pohjoi&een militaristinen ·etuvartio, joka
ulottuisi Jäämeren saakka ja joka :puoltaisi keskusva1tojen etuja Venäjää vastaan.
,Minä 'Olen myöskin pnhellulf; ~erinäisten saksalaisten piirim1 edustajien. kans;sa ja on silloin käynyt selville, että sieltä käsin ·esimerkiksi ollaan
hyvin intresseer.attuja Suomen väenlisäyksen nopeudesta, s. o. tahdotaan t~etää, kuinka Suomessa
osataan ·kasvattaa nous·evaa nuorisoa mahdolliseksi tykinruuaksi tulevissa valtataisteluissa
maailmassa. Kuvallisia julkaisuja, jopa suomalaisten miesten nimellä va.rustettuja, on julaistrt
-- niitä voisi hankkia ;kokoelman näytteeksi jotk.a viittaavat siihen, minkälaista politiikkaa
ovat suomalaiset ajaneet.
Minä huomautan, ·että asiaa muuttaa kokolailla
se, onko tätä politiikkaa suunniteltu 16nnen Venäjän vallankumousta vai sen jälkeen, ja panen
merkille, että osa näistä politikoista on saattanut
Venäjän vallankumouksen jälkeen jonkun verran
tarkistaa politiikkaansa, mutta toinen osa ei ollenkaan. Päinvastoin 'On osa innostunut kirjoituk&issa ja julkaisuissa yllyttämään kaikkia pyrkimyksiä;· joid·en tarkoituksena olisi Venäjän ha~
jalle lyöminen. Kun tällaieet seikat eivät suinkaan ole voineet olla tuntema.ttomia venäläisille
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piireille, niin niiden valossa tällainen politiikka
Suomen puolelta, mitä täällä vähin on valaistu;
on todellakin näyttänyt vähi·n'tään epäkohteliaalta.
Näid·en kahden seikankin johdosta olisi jo ollut mitä tärkeintä asian ·eduskunnallinen tutkituttamien. •Samalla olisi voinut selvitä, missä
määrin senaatin käyttämä't• .asiamiehet ovat yhteydessä tämäntapaisten esitöiden kanssa, ja missä
määrin nämä .la heidän hallituksensa siis aikovat
tämäntapaista politiikkaa jatkaa.
Tärkeä olisi myöskin tutkittava se, josta, ed.
Wuorimaa lausui, se, että •eräs eduskunnan jäsen
on kirjoitellut Ahv·enanmaan Ruotsin liittämi ..
sestä. Sen hän vielä voisi tehdä yksityisenä henkilönä, mutta kun sanomalehdessä mainitaan, että:
Ahvenanmaan kuntien kokous on pää~änyt kääntyä Ruotsin hallituksen puoleen, esittäen sille
Ruotsiin liittym!sen, niin· voiko •Suomen eduskunta silloin olla kysymättä, eikö ·näillä Ahvenanmaan kunnilla saattaisi olla jota·kin sanomista
Suomenkin eduskunnalle? Onko tällainen tosi~
asia kokonaan sivuutettava. silloin, kun Suomen
eduskunta keskustelee ulkopolitiikastaan: . .i·a sen
suunnasta. Niinkuin minä äsken huomautin, ei
tämä AhV'enanmaan kysymys ole niin yksinker~
tainen, ei ainoastaan ahvenalaisten itsemäärää-'
miskysymys, vaan liittyy siihen mitä moninai~
simpia intressejä, joiden selvittäminen on hyvin
tärkeätä Suomen kansalle, Suomen eduskunnalle:
Minä så.is panen vielä kerran merkille·, ·eit:tä
maalaisliittolaisetkaan puheistaan huolimatta1
'eivät halua edes tutkitutt.aa Suomen alkavan ulkopolitiikan eri suuntia ja mahdollisuuksia'
eivätkä halua siinä suhteessa 'ryhtyä noudatta~
maan kansanvaltaisuuden alkeellisimpia v·aatimuksia. Eräässä äskeisessä! puheenvuorossaan·
toisen asiau yhteydessä sanoi ed. Alkio, että tä~
niän sodan kokemubet ovat muka ·osoittan-eet;
että pitää varata sotav·oimaa hallituksen käytettä-'
väksi. Minä huomautin, että· tämän sodan kokemukset ovat. kypsyttäneet kaikissa maissa mitä
voimakka,imman liikkeen, jonka. ainoana pyrki~
myksenä on ottaa pois sotaväen ja. ulkopolitiikan
edesvastuuton hoito hallituksilta, ·koska tämä
seikka on ollut mitä tärkeimpänä t-ekijänä tämän
maailmansodan mielettömän teurastuksen irtilaskemisessa. Eri maissa on perustettu ,kansanvaltaisen kontrollin" yhdistyksiä, joiden toimipiiri jo sodan painostuks·eili ja sensuurin a.laisenakin ·ollen laaje!ee laajenemistaan ja jotka. tulevat tulevissa vaå.leissa ·saamaan mitä valtavimman nousun. Niiden. tuloksena tulee aivan varmasti olemaan eduskunnallinen ja tarkas\i eduskunnan valvonnan alainen ulkopolitiikka. Se,
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että. tällaisten esiintuotujen seikkain johdosta
Suomen eduskunnan porvarillisilla ryhmillä et
ole edes pal.io· mitään sanottavaa, ei·kä mitään tutkittavaa, se on sangen kuvaavaa tälLe alkavalle
ta!sa:vallalle.
Ed. S c h y h e r g s o n: Ldgm. Wuorimaa gaf
denna diskussion en egendomlig vändning, då.
han ril{tade sig tili den svenska gruppen med en
interpellation, liksom den skulle hafva regeringen och tygla.rna i sina händBr. Men jag kan
emellertid lugna herr Wuorimaa därmed, att halli
kunde följa med den svenska tidningspr·essen i
landet. Därifrån kan han få besked i saken;
och om några veckor kanske också från en af
Sveriges mest ansedda tids'krifter. Annat kan
väl den svenska gruppens medlemmar icke göra
än uttala sig offentligt.
Herr Estlander talade om alla de många och
oroliga andragandena på vänsterhåll. Et't undantag måste väl ändå göras för hr Eetu Salin. J ag
hörde visserligen icke •ett ord af hvad han sade,
men rolig såg hau ut, och det kan man sannerli~n icke säga om de •andra talarna Jrån vänstern. J ag har visserligen icke hrytt mig om att
höra på dem heller, det af den >enkla. anJ.edning
att; när man börjar ett angrepp mdt regeringen
i dess utrikespolitik, såsbm herr Sirola, med aH
säga att när slutet är godt så är allting godt, så
är det renasiie nonsens att hålla på i fl.ere timmar
därmed.
Ed. Alkio: Ed. Sirola: äskeisessä lausunnossaan parikin kertaa kääntyi minua vastaan. Pyydän parilla sanalla hänelle vastata.
Ensinnäkin minä en katso, että tämän asian yh"
teydessä on ainoa mahdollinen keino saada historiaa varten säilytetyksi ne asiakirjat, mitkä ovat
syntyneBt sen toimen ja toiminnan yhte;vdes.s·ä,
mikä Suomen ·senaatilla on ollu't Suomen tasavallan itsenäisyyden tunnustetuksi saamiseksi ulkovaltain kesken. Minä nimittäin edellytän, että
historiantutkija kyllä jo muutenkin pitää huolta
näiden asiakirjain kokoamis·esta. Kysymys siis'
ei ole tässä kansanvaltaisuud·eslta, vaan yksinkertaisesti järjestelystä. Kun minulla sen lisäksi
ei ole toiveita, että kaikki muut asiakir.iat, jotka
valaisevat Suomen itsenäisyystaistelua viime marra.s- ja joulukuulla, saatarsiin tämän asian yhteydessä säilytetyiksi eduskunnan asiakirjoihin, en
siitäkään syystä tätä vaadi. Minä nimenomaan
mainitsen, että ·niitä asiakirjoja, jotka ovat syntyneet sen johdosta, millä tavalla .sosialidemokraattinen puolue on viime marraskuulla toimi~
nut synnyttäessä.nsä yh~.eistoimintaa punakaartin
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ja niiden aiuesten kanssa, jotka V.enäjäl1ä ovat tää.lläi eduskunnassa asettua meidän muidsn pyrki:m.eet i;e_k.e.mään mahdottomaksi yksin hol.she- kanssa sitä tuomitsemaan, koska. siitä olisi varvilckihallibllksenkin, niitä asiakirjoja, jotka tässä! mana tai ain.akin heidän kannaltaan epäiltävänä
,o,vat syntyneet, en luulisi voitavan tämän asian tuloksena se, -että sosialidemokraattinen puolue
yhteydessä Suomen eduskunnan asiakirjoihin ·sen kautta joutuisi ja.kaaritumaall.. kahtia. Tässä
saada kootuksi. Tämäkin jää hi-storiantutkijan siis on sosialidemokraattien taholla olemassa
tehtäväksi! .la varmasti tulee myöskin jollakin ta- sellainen sisällinen taistelu, joka toiselta puolen
valla S'ell kautta toteuteiiuksi, niin että jälki- pidättää heitä yhteydessä niiden voimien kanssa.,
maailma sa.å arvost.ella, kuka. täällä n.äånä kuu- jotka nykyään enemmän kuin mikään muu uhkauaiJUt on. oikealla. tavalla. Suomen ulk'(lpolitiik- kaavat Suomen ta.savallau. itsenäisyyttä, toi~ta
kaa johtanut. Ed. Sirola on kaikkein viim-eisiä puolen heillä on edelleen ihanteena ja pyrkimyk~
miehiä, jrolla. on oikeus puhua Suomen itsen:äi- -senä koettaa pysytellä ainakin ulkona1sesti sosyysatiasta. niin, kuin hän on tänä päivänä puhu- •sosialidemokraattien p-eriaatteen kannalla. Tässä
nut Sillä muutamia viikkoja takaperi,n hän tässa on s·ellanen ristiriita, että nyky}letkellä, kun ar:Sama.ssa eduskunnassa julkisesti laus'fti, että hän vostellaan sitä, kntka. tässä maassa taistelevat i&i.
-ei ol~ niitä miehiä, joka tulee vaikuttamaan sii; toimivat Suomen itsenäisyyden toteuttami~ksi,
llen, että venäläinen sotaväki vedettäisiin pois sosialidemokraateilla on viim-eiseksi oik-e\IS kersSuomesta, koska s-en toimen ·kautta 'tulisi joutu- kailla jostakin semmois-esta, •että he ·olisivat tehmÅan vaaraan Pietarin va.llankum'()us. Kuinka n-eet voitavansa tämän itsenäisyyden toteuttamikauvas kantava tämä. väite oli, sen saattaa kä- seksi.
sittää siitä, että se pitkiksi ajoiksi täällä pani kysymäiän, mitä herra Sirola tällä oikoostaan oli
Ed. Wiik: Herr Estlander yfi;rade ny&s, att
tarkoittanut. Ei se ainakaan silloin tarkoitta.nuf erkännandet af Finland-s själf.stärulighet ieke hade
sellaista Suomen its·enälisyyttä, josta ed. Sirola åstadkom.mits genom ,de sooialdemokratiska
tänä iltana on puhunut. Mutta minä en tahdo önskningarna". Att några ö n s k n i n g a. r skulle
tätä keskustelua uudelleen, 'Virittää. Huomautan kunna.t . ha ett så märkligt resultat, har visserlivain siitä, ·että on olemassa koko joukko -~ellaisia gen ingen påstått. Herr Estlander nämnd·e icke
sal-aperäisiä lankoja, joihin minä DlYÖ!lkin pel- hvilkeu han ansåg den verkliga. orsaken vara tili
kään, ~ttä ·ed. Sirola on sillä· tavalla $otkeutunut, · a<tt detta erkännande fåtts, men hans partikamrat,
että jos tämän asian yhteydessä ruvettaisiin näitä ban•kdirektör Schybergson, yttrade för uågra dalankoja selvittelemään, siitä -emme pääsisi ,sel- gar sedan offentligt, att sannolikt detta sakförville. (Vasemmalta: Kaledinilaisiako myös?) hMland.e vore att tiUskrifva iu.v.erkan frå.n deu
. Mutta tämän a.sian yhteydessä 11tä.mä tutkimuks-et brska diploma.t~~;JlliS -sida. J ag vill d,å försäkra
eivät voi tulla <kysy,n1yklseen·. (Vas~mmalta.: Ette dessa. bägge herrar, att så icke ä.r fallet. Huru· uskalla.) En minä pelkää. En m1nä ole hallitus- vida öfver hufvud rrågot försök från de tyska dimies! (V:~<.semmalla melua.) Asia .on sillä ta- plomaterna.s sida att påverka Ryssland i denua
valla, .että myöskin tämälllpäiväi~n kes·ku.stelun sak gjorts,- har jag ·mig icke bekant, men hvad
aikana, jolloin täällä sos:ialidemohaa·ttiselta ta.- ja.g vet är, att en sådaw påverkan i sådaut fall
skuUe varit utan betydelse. J ag kan upplysa. de
holtn.~i yksikään ääni ole uskaltanut ncrusta taistelemaan sitä punakaartilaister:rorismia vastaan, nämuda herrarna om, att den' nuvarande ry·ska
joka paraikaa vallitsee maassa, on .saatu panna regeringen allt sedan ·sin: tillkomst varit. redo att
merkille S<e, että ellei sosialidemokraattinen puo- när som helst medgifva Finland .själfständighet,
lue rohkene nousta punakaarteja va•staan ,sellai- och att den icke gjort det förr, har berott på. att
siin toimenpiteisiin, että se ottaa niiltä pois den icke från finskt håll uppmana.ts därtill. Så
aseet. niin kauvan sosialidemokraattisen puolueen motbjuda.nde det än måste vara för hög~rn, har
on täällä turha kerska.illa, että se parhaimmin dock Finlands själf.ständighe.t -erhållits icke ur
nykyhetkellä edusta:a Suomen itsenäisyyden to- kejsar Wilhelms hand utan ur Looins. I huru ·
.teuttamista ulkovaltojen keskuudessa. · S(}siali. hög grad den bor)gerliga utrikespoliti•ken gjort
demokratia on itsekin vakuutettu siitä, -että jos bankrutt, afspeglar .sig i det .sakförhållandat, att
täällä jouduta,an .siihen tilaan. jatkuvasti, että d-e första makter, som erkände Finlands själfs1änSuomessa 'punakaartilainen terrorismi vallitsee, dighet voro Ryssland och Franbike, och först
se on .suurjn vaara nykyhetkellä ·suomen its-enäi- som f.iärde makt kom Tyskland. J a.g. si;i.ger därsyydelle. Mutta sosialidemokraattinen puolue, med icke, att Tysklanu har hedr.agit Finland, ty
joka, itSie a.Sia·ssa, pelkää punrukaa.rtilaisten terro- d(>t har det icke g,}ort. Det är de finländska bor!'ismia.. Q1ll niin raukkamainen,. että se ei ll'SkaJla gama, som bedragit .sig själfva. Vilja de fort-
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sätta med d·et, så var så god, men osa bedraga
de ieke.
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.i·ohtni yksinomaan siitä, että Suomen sosia,lidetnokratia on voinut osoittaa sitä samaa asiaa,
Suomen riippumattomuutta, myös vootavan ajaa
k a n s a n v a 1 t a i s e n a asiana. Sellais·ena, ja
vain sellaisena se ·on .demokratin 'kannalta saatu
tun.n ustetnksi.
Ed. Alkio manasi myös esille asesiamiskysym:vksen. Niinpä kyllä, täm~Ii asian yhteyde.;;sä
saatettaisiin myös tu~kia, kuinka suojelu... kaartit
ovat ·saaneet aseita. Että se ei ole tapahtunut
yhtä rehellisesti kuin punakaartin asestaminen,
se on ky Häkin selvä.

Ed. A i r o l a: Ed. Alkio tässä vaihteen vuoksi
otti taag keskustelunalaisiksi punakaartit, joista
äsken paljon puhuttiin. Tästä asiasta. puhuminen
onkin helpompaa ja mukavampaa kuin puolustaa
hallitusta ja hallituksen sellaista menettelyä, että
silloin, kun on ollut kyseessä tunnUJStnksen saaminen Venäjältä Suomen itsenäisyydelle, se on
mitä ajattelemattomimmalla tavalla osoittanut
halveksumistansa tätä. samaa Venäjää ja sen
kansaa ja. hallitusmahtia kohtaan. Mutta kun hän ,
Ed. Ingman: KUlill eduskunta lähti j~uln
kerran saadaksensa huomion asia.sta poisltä.ännetyksi siirtyi puhumaan pnnakaartista. ja ·siin~ lomalle kaksi päivää ennen joulua, oli eduskunsamassa teki itsensä syylliseksi ·siihen, että lausui na.ssa yksimielisoenä vallalla se kä.sitys, että Suoperättömiä, niin täytyy minun siitä muutama men itsenäisyyden tunnustamin-en oli ssatava
sana lausua. Hän sanoi, ·että sosialistiselta ta- Ven.ä.iän perustavalta kokoukselta. Eduskunta.
holta o&i ole. uskallettu käydä tuomitsemaa.n niitä ryhtyi myöskin tarpeellisiin toimenpiteisiin· tunväkivallantekoja, joita pm~akaartit ovat tehneet, nustU'ksen ·sa-amiseksi .siltä taholta. Kun h<lllitus
.la. .ettei ole uskallettu käy.dä riisumaan a•seita pu- lähipäivinä joulun jälkeen ei ryhtynyt mihinnakaa:rtilta. Mitä näihin seikkoihin tulee, niiE. kään erityisiin toimenpiteisiin tunnustr.k~-en saakumpaise.stakin minä ain13,kin olen la.usnnnt mieli- mi!Oeksi Venäjältä, niin se oli täysin !ojan lisb
piteeni. Sanoin 1nomitsevani sekä punakaartin menetoolyäi oeduskunta.a kohtaan:. Heti kun sitten
että kaikki muutkin. väkivallanteot ja selitin Plll0- kävi ;selville, että perustavan kokouk,;P.n kokoon1-flsiani, ettli olisin haJnka.s myötävaikuttamaan htminen lykkääntyi kauvemmak;:;i aikaa, ,~·ht;vi
~ ja olen ollntkilll -:- siihen, että saataisiin maahallitus niihin toimenpiteisiin, .ioth johtiva.t
han sella.inen järjestysmahti, johon vasemmisto ja Sucmen itsenäisyyden tunnustamiseen Venäjän
oikeistokin luottaisi .la joka nautti.si auktoriteet- hallituksen puolelta. Minä en voi 'käsittää.,
tia, niin että punakaarti kävisi tarpeettomaksi ja millä ·oikeudella •ed. Airola näin ollen kahsiltä vootaisiin riisua. aseet. Mutta jos ed. Alkio t<een kertaan puhun siitä, ·että hallitus olisi osoitvaatii, että minun nyt pitäisi lähteä riisumaall tanut ha.lveksumista Venäjän hallitusta kohtaan.
punakaattilta. aseet, niin minun täytyy sanoa., että Jos joku on osoittanut siinä halveksnmi&ta, niin
sitä en todellakaan uskalla, sillä minulla ei ole ednskunia. on siihen ainakin yhtä .gynää. kuin
tämän parempaa. a,setta, .ia. jo.s m-enen riisu.maan hallituskin. Mutta minä pidän, että ed. Airolan
punakaartailta ooeita, niin eivät nämä tee- sitä, ei puhe on a.ivan aiheetonta ja; maallemme erittäin
vaikb ed. Alkio tulisi taakseni ja löisi n•yrkkiä va·hi:nogollista.
ja sanoisi, t'!tt"ä. kyllä sen täytyy tapahtua.
.Ed. A l k i o: Ed. :SirQlan äskeisen lausunnon
Ed. Sir o 1 a: Ed. Alkioru ·ei pitäisi tekeytyä j·ohdosia täytyy minun vielä sanoa muutama
y.ksinkertai·semmaksi 'kuin hän on. Sillä hänkin sana. En kuulu niihin, joka dlisi halveksunut
käsittää, että en tarkoittanut asiakirjain ko.kuo- Venäjän bolshevikkihallitusta •enempää kuin sitä
mi3ta arkistoon kokoomistarkoituksessa, -vaikka liikettäkään, .sillä minä käsitän, että tässä. liik-:
kee.ssä on esiintynyt ·eräs uusi maailmantekijä,
hyvä ne olisi painattaa edustajain tietoon vaan puhuin niiden kokoomises.ta ~ednskunnallista, joka myöskin on pannut alulle ja pitkäll-e ajanut
kriitillistä tutkimista varten~ Minä selittelin äs- rauhanaatteen. Mutta .Suomen sosialidemokraatken, millä tavoin Suomen a·siaa ·on ulkomailla tinen liike on esiintynyt pelkkänä matkijana siiajettu, ja v.oin vakuuttaa, että Suomen sosiali- hen nähden ja omistanut siitä vain sen huonot
-demokraattisella. puolueella on ollut täysi työ puolet, jättäen toteuttamatta omassa maassa niita
Venäjän ja muiden maiden d-emokratioilta saada' hyviä-puolia, joihin tämä suuri aate olisi aihentpoistetuksi se antipatia, mikä on Suomen riippu- ta,nut ja oikenttanut. Sanon siis, että Suomen somattomuuspyrkimykseen takertunut, kun ·sitä on sialidemokraaooilla on syytä ottaa arvosteUesa.iettn Saksan imperialismin merkeissä!. Se, että ve- ·sansa viime kuukausien täällä tapahtunutta valnäläiset ·sosialistit ovat ryhtyneet itsenäisyyt.. tiollista toimintaa huomioansa se, että he eivät
tämme kannattamaan .ia ,sen lopulta tunnustaneet, ole esiintyneet aina .Suomen etujen puolesta, niin-
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kuin heidäDJ ·olisi tullut esiintyä. :Sillä he ovat
laskeneet liian paljon siihen kansainväliseen aatteeseen, ' jonka perusteella Venäjän b,olshevikkiliike on rauhanaatteensa julistanut. Suomen sosialidemokraattinen. liike ei tarkoittanut marraskuun alulla Suomen itsenäisyyden toteuttamista,
vaan yhteiskunnallisen vallankumouksen toimeenpanemista, joka. oliii alkanut Venäjällä, jatkunut
Suomessa .ia laajennut ympäri Euroopan. Esitän
kaiken julkisesti siksi, että siihen on koko viime
marraskuun alkupuoli ja vielä tämän päivän tapaukset punakaartilaisten ·toiminnan kautta todistuksena. -Kun me muut emme pidä, että yhteiskunnallisen vallankumouksen aika olisi tullut,
jotka käsitämme, että meidän sosialidemokratiamrn-e on tässä pyörtynyt tai johtunut historian tapauksia selittämään väärin, kun me emme siis
usko, että yhteiskunnallinen vallankumous on
tällä kertaa toteutettavissa, vaan olemme vakuutettuja siitä, että Suomen työtätekevänkin kansan
kannalta on välttämätöntä, että nämä viikot ja
kuukaudet kulutetaan Suomen itsenäisyyden voimistamiseksi ~ia toteuttamiseksi, niin väitän, että
tässä suhteessa on Suomen sosialidemokraattinen
liike haparoinut sekä .iulki.sesti että •salaisesti,
löytämättä oikeata lankaa. Suomen sosialidemokraattinen liike on erehtynyt ja se on siitä .saanut
myös ulkomailla ainakin yhtä ankaraa arvostelua sosialidemokraattien taholta, kuin mitä nyk;yinen Suomen porvarillinen hallitus on saanut
toiminnastansa täällä sosialisteilta. Tä:llainen on
asiain tila. Minä ·siis sanon ed. Sirolalle, että ne
toimenpiteet, mitä te mahdollisesti zimmerwaldilaisten kokouksessa Tukholmassa suunnittelitte,
eivät ole toteutuneet. Mahdollisesti ne toteutuvat
vasta, mutta niillä ei ole niin läheinen yhteys
Suomen itsenäisyyden kans.sa, kuin niillä on
epäilemättä ynteiskunnallisen vallankumoukcsen
suunnitt.elujen kanssa. Ja sellaisenaan minä uudelleen sanon, että ed. Sirola ei ole oikea, puolueeton mies puhumaan tässä eduskunnassa silloin, kun on kysymys siitä, kuka on vilpittömimmin ajanut Suomen itsenäisyyden a,siaa, onko
:Se ollut .sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
vaiko Suomen hallitus.
Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a s: Vallankumous
on tehnyt Suomen työväenliikkeeseen epäilemättä
suuria muutoksia. Minä en ol~ ollut tilaisuudessa
edes ottamaan selvää, mitä kaikkia ilmiöitä ja
mitä kaikkia 'liikkeitä työväenliikkeen yhteydessä
nykyään on. Näin ohimenn~n minusta näyttli.ä
kuitenkin, että siellä on olemassa useita eri
suuntia. Ne voidaan ryhmittää ainakin neljään
ryhmään. Yksi, lähinnä porvareita; on anarkisti-

nen ryhmä, joka panee toimeen kaikenlaisia pikkutekoja, joilla ei toteuteta sosialidemokraattista
yhteiskuntaa. Toinen ryhmä näyttää olevan sellainen, joka arvelee nyt jo ajan tulleen panna
toimeen jonkinlainen sos.ialinen vallankumous
Suomessa. Se ryhmä ci ole v"ieläkään kuollut,
niinkuin ed. Alkio olettaa, vaan elää ·eaelleen ja
mahdollisesti tulee toimimaankin1 .ios esimerkiksi
suurissa Euroopan maissa. sodankin yhä kestäessä
tai sodan päätyttyä tulee voimakkaita vallankumousliikkeitä, varsinkin jo·s Ruot.sissa. Kolmas
ryhmä on niitä, jotka ajattelevat, että taloudellinen kehity·s Suomessa ei ole vielä niin pitkällä,
että sen perusteella voidaan mitään sosialistista
vallankumousta panna toimeen. Neljäs ryhmä on
sitten äärimäine'II. revisionistinen ryhmä, joka
arvelee, että sitä työväenluokan avulla yksistään
ei voida panna toimeen. Kuten ·sanottu,' voisi luetella ehkä muitakin ryhmiä. Emme tällä hetkellä
tiedä, min.kälaisiksi ne sodan kestäessä tulevai
muodostumaan tai sodan päätyttyä. Epäilemättä
työväelle tulee paljon selvittelyä näistä eri ryhmistä. Mahdollista on, että niistä haarautuu eri
puolueitakin -•siitä emme tällä hetkellä tiedä
vielä. Mutta pe.sän selvittelyn tulee ·suorittamaan
työväki itse, ei ed. Alkio tule sitä suorittamaan,
eikä se oikeastaan kuulu eduskuntaan, se suoritetaan puoluekokouksissa j. n. e. Kun tämä hämminki menee sivu, aletaan päästä väljemmille
vesille.
Mitä puheenaolevaan välikysymykseen tulee,
niin sehän piti käsiteltämän jo aikoja, ennen, kokonaan toi·siSoSa oloissa. Olot ovat sen jälkeen
muuttuneet. On saatu tuloksia, jotka peittävät
.senaatin tekemät synnit niin suuressa määrässä,
että senaatti ei mene tällä kertaa nurin. Siltä
kannalta katsoen .siis keskustelu näyttää turhalta.
Ed. Estlander on tää:llä heittänyt viittauksen, että
kun .senaattia ei .saada nurin, niin ·sosialidemokraatit eivät olisi toivoneet niitä tuloksia, joihin
on päästy. Minä pyydän huomauttaa ed. Estlan~
derille, että eivätkö sosialidemokraatit ·olisi voi.
neet estää näitä tuloksia, .ios olisivat tahtoneet~
Luuletteko te, hyvät porvarit, ettei sosialidemokraattinen puoluetoimi,lrunta ja Venäjän bolshevikki·en puoluetoimikunta olisi voineet yksimielisesti järjestää niin,. että Venäjältä oHsi tullut
Suomen itsenäisyyden tunnustus vasta tämän keskustelun jälkeen, esimerkiksi huomenna tai ylihuomenna? Tietysti olisi voitu järjestää. Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta järjesti niin,
että tunnu.stus tuli aikaisemmin. Se ei ollut porvarien ansio, vaan niiden neuvottelujen ansio;
mitä Suomen .ia Venäjän •Sosialistien valillä on
käyty.
Sosialidemokraattinen· puoluetoimi--
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kunta on siis pelastanut Svinhufvudin senaatin se kukisti Kerenskin hallituksen, joka myös vaslankeemuksesta, joka olisi ollut välttämätön, jos tusti .Suomen itsenäisyyttä. Vihdoin on saanut
ei tänä iltana olisi ollut mitään tulok·sia esitettä- vallan puhtaasti :sosialidemokraattinen .työväki,
vinä eikä niistä toiveitakaan. Kiittäkää sosiali- joka on noudattanut, .Suomelle itsenäisyyden andemokraattista puoluetoimikuntaa - minulla ei taessaan, jo ennen näitä tapauksia luomiaan ohole kyllä siitä ansiota, että saatte elää itsenäi- .i·elmia. Se, on seurannut siinä kansainvälisen sosinä ja vahvistua edelleen. Pidetyssä pitkässä sialidemokratian ohjelmaa, joka kannattaa kaikkeskustelussa on sivuutettu pääkohta ·senaatin 1 kien kansain täyttä itsemääräämisoikeutta. Siis
menettelyssä. Ruotsi luovutti Haminan rauhan- maailman sosialidemokratia: etupäässä Venäjän
teossa nykyiseen Suomeen kuuluvat pääosat ·sosialidemokratia on tämän itsenäisyyden meille
Venäjälle. .Se rauhansopimus oli edelleen voi- lahjoittanut. Meidän .täytyy antaa tunnustus ja
·massa. Senaatti lähti kuitenkin tekemään ehdo- kunnioitus niille, .iotka ovat tehneet tod-ella. työn
tusta, jotta Ruotsi tunnustaisi Suomen, ennen- .ia uhranneet vielä sitä tehdes·sään paljon voimia
kuin oli hankkinut Venäjältä mitään tunnustusta. joukostaan, terveitä ihmisiä. Niitähän on kaatuJ o.s Ruotsi olisi tuohon ehdotukseen taipunut, nut taistelussa Kerenskin joukkoja ja. muita ainekniin se olisi rikkonut Haminan rauhansopimuk- ,sia vastaån. Ne ovat verellä ja uhrauksilla pysen erään kohdan. Se olisi sen rikkonut yksipuo- hittäneet meidän itsenäisyytemme. Eikä se liene
lisesti, ja silloin olisi Venäjällä ollut täysi syy vieläkään täydelleen turvattu, sillä tiedetäänhän,
katsoa, että Ruotsi on julistanut ·sodan Venäjää että Kaledinin joukot ja muut uhkaavat kukistaa
vastaan, kun ·se kerran rikkoi edellisen ra.uhan- vallankumousliikkeen. Jos se nykyään tapah-'
;gopimuksen. Siis se oli ärsytyspolitiikkaa. &en tuisi, voisimme jonakin rumana päivänä menettää
takana oli mahdollisesti politiikka, joka ehkä itsenäisyytemme, sillä meidän voimjlmme -eivät
olisi tyydyttänyt suomalaisia aktivisteja ja myös- suurissa tappeluissa merkitse mitään. - Minun
kin ruotsalaisia aktivisteja, nimittäin saada •sil- mielestäni olisi eduskunnan velvollisuus lähettää
loin, kun Ruotsi oli tunnustanut Suomen itsenäi- tunnustusadre&si niille, jotka oikeastaan ovat ansyyden, Ruotsilta väkeä, jonka avulla ·olisi ajettu taneet meille itsenäisyyden luottamusmiestensä
Venäjän bölshevikien sotavoimat pois täältä._ ka~tta. (Va.semma.U.a: Oikein!)
Mahdollisesti olisi sitä tietä jouduttu sotaan.
Useissa Raotsin lehdis.sä näkyikin olleen varoiEd. A. F u r u h j e 1 m: De borgerliga gruptuksia tuosta politiikasta, .selityksiä, ,että jos per,na hafva i kväll fått sig många för~bråelser
Ruotsi tekisi niin ja niin, siitä mahdollisesti tu- för ett od-emokratiskt handlingssätt. Nu vågar
lisi sotatila. Ja että senaatti, Venäjältä ensin jag fråga vänstern, hvad ·som är mera demokratunnustusta ottamatta, olipa se nykyiseltä halli- tiskt, de borgerligas försla.g att land'tdagen slmlle
tukselta tai kansalliskokoukselta, lähti hakemaan vända sig till en folkrepresentation för att erRuotsista tunnustusta ensin, se oli mielestäni ri- hålla erkännande, eller vänsterns att vi ägde vända
koksellista ja vaarallisinta politiikkaa, mitä tässä oss till en regering? Såvidt jag kunnat finna·
asiassa on harjoitettu. Sitä ei voida peittää Svin- har vänstern i hela sin politik i Iandtdagen drifhufvudin väitteellä, että eduskunta oli tahtonut vit på den satsen, att regeringen betyder ingenhankkia tunnustusta Venäjän kansalliskokouk- ting, men folkrepresentationen allt, och då tyc.selta. Sittenkin, jos niin olisi tahdottu, olisi ollut ker jag, att det hade varit i konsekvens med hela
paras viivyttää tunnustuks·en kerjäämistä Ruot- dess politiska tänkesätt att anse, aH vi främst
silta, jollei olisi tahdottu vaaralliseen tilaan saat- hade bort vända oss till Rysslands konstituer·ande
taa Ruotsia; ennen olisi pitänyt ottaa joltakin national församling.
Venäjän päteväitä laitokselta tunnustus, ennen- .1
kuin lähteä tuolle vaaralliselle uralle. Ja .sitä·
Ed. A i r o 1 a: Tosin yksi nainen, vaikkei olevaarallista tekoa ei .saa millään pois. Me saamme kaan hullu, voi kysyä enemmän kuin yhdeksän
kiittää Jumalaa - tai sattumaa - ettei tullut viisasta vastata, mutta tämän kysymyksen johvaarallisia seurauksia.
dosta tahdon kuitenkin sanoa, että on tahdottu
. Muuten meidän ei kannata kiistellä siitä, kuka vääristellä asiaa. Me emme ole 'taht·onert moittia
tämän itsenäisyyden on Suomelle hankkinut . sitä, että hallitus on tahtonut kääntyä yksistään
.Saksa on ensiksikin tuottanut Venäjälle tappion. Venäjän perustavan kansalliskokouksen puoleen,
Siinä on yksi tekijä. Venäjän vallankumous on vaan me olemme' moittineet sitä siitä, että halfitus
kukistanut keisarin, .siinä on toinen tekijä. Se on lähtenyt Ruotsiin ja kaikkialle muualle, mutta
vallankumous on kukistanut ruhtinas Ljvoffin ei Venäjän puoleen, siitä, että se on halveksinut
ja Miljukoffin vallan. Se oli yksi tekijä. Sitten Venäjää, Venäjän kansaa ja ·erityisesti niitä, jot~a
106
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Venäjän taholla ovat m-eidän hyväbemme san.
ge.n paljon te-hneet, nimittäin Venäjän ool$hevikkeja. Siitä me ol~mm·e moittineet. ja ·m. eidän kan-t~mme ei ·myöskään 'tietysti ole, että tahtoisimme
kääntyä yksistäi;iu Venäjän hallituksen puoleen
ja,. porvarit sitten muka t~s Venäjän -~ansanedus
tuksen puoleen. Silloin kun m-e vaatimukaemme
--olimm~ esittäneet, Venäjällä ei ollut kansaneduskunta:a, ei ollut muuta kuin kansan suurten jouk·
kojen, työväen·, sotamiel#en .ia- talonpoikain asettama.t neuvostot ja niitten ·allettama kansauk·omissari·en neuv0$Cto. N-e olivat sillä kertaa ne orgaanit, j-otka pätevimmällä tavalla edustiva.t Veuä,iän kansa.ä., ja me ta.hdoimme, e'ttä käännytään
piitten puoleen ja sillä tavalla. käännyili,&n Venäjän kan.san puoleen. Ja kun niitt-en kanssa asia
olisi pantu alulle, olisi ollut aika miettiä, miten
-8.llia; järjestyy Ruotsin ja muitten sellaisten
kaJlssa.
Ed. Sirola: Ed. Furuhj-elmi11e pyydän huoettei tämä meidän hallituksemme myöskään ole Ruotsissa eikä :Sa.ksassa hakenut eduskunta.a. käsiinsä, vaallJ · on kääntynyt hallitusten
puoleen. Ero on vain siinä, että siellä on porvaria-, jopa oikeistoha.llitukset, joihin meidän ha-llituks-emme tunsi vetov-oimaa, e-ikä vasemmistoha.Ili'tus, jonka; puoleen se -ei halunnut mennä.
mautt~.,

Ke$kustalu hallituksen puheenjohtajan va:sta.uksen johdosta julistetaan pää,ttyneeksii.

olevan, sen lisäksi, mitä keskustelun kulueSISa on
esitetty, syitä, jotka perustelisivat asian valiokuntaan lähettämis't-ä. Ed. W alpa;s puheenvuorossaan
jo kiinnitti huomiota erääseen semmoiseen seikkaan, että nimittäin ·eduskunna-n tulisi lähettää
kirjelmä Venäjän kansan komissarineuvostolle ja
työ- .ia sotamiesneuvoston kongressin asettamalla komitealle it-senäisyytemme tunnustamisen johdO'Sta; se ·voisi tu-lla va.Iiokunnassa harkituksi.
Ja sitten eräs toinen seikka, s-e, että senaatti, ennenkuin se kääntyi Venäjän puoleen, kääntyi
muutamien muiden valtioiden puoleen, herätti ja·
herättää yhä huomiota. Niissä Venäjän kansanaineksissa, jo~ka ovat tunnustuks-en antaneet., ei
se ole herättänyt sillä ta.va.Ua huomiota, että heidän taholtaan olisi jotain peräytymistä odotettavissa, mutta kyllä niissä aineksissa, jotka Suomelle myönnettyä ftsenäisyyttä. katselevat pahoUla. silmillä, kadetit, oikeistolaiset. ja eräät muut
ainek-set, jopa. porvarilliset demokraatit ovat sano. malehdist-össä lausune-et mielipiteitä, joista. ilmeisesti käy selville se heidän a.iatuks:ensa, e'ttä Suomttn tahol\a o.n menetelty sopimatt<Omasti ja. Ve.
näjää. loukkaa vasti. Ei tiedä, kuinka poliittiset
tapahtum-at vaihtelevlllt ja ajat muuttuvat; ja
saattaa, siis tulla aika, jolloinka nämä Suomen
itsenäi-syydelle vihamieliset ja .sitä vastenmielisesti katselevat ainekset tuntevat ma.aperiiä. ja.lka.insa alla ryhtyäkseen .ionkinlaisiin toimiin Suomea. vastaan. Jos eduskunta ny1t siirtyy yksin•
kertaiseenl päiväjä.rj.estykseen, s<e kai merkitsee
sitä, että eduskunta puolestansa hyväksyy hallituksen toimenpit-eet kaikin puolin niin yhde:ssii
kuin toisessa suhteessa. Olisi kuitenkin suotavaa ulospäin, ennen kaikke-a Venäjälle päin, ettei
eduskun~a antaisi sellaista väriä. Ja s·e ta:pahtuisi siten, -että asia lähetett-äisiin valio-kuntoon
peruste!tuun päi vilijär.i-esty kseen. siiriiymisiä va,rten. ·Etupäässä näistä syistä pyydän ilmoittaa
yhtyväni ed. Sirolan ehdoltukseen.

Puh-emie-s: Tämän keskustelun kuluessa. on
ehdotettu, että asia lähetettäisiin erityiseen valiokuntaan, jonka 'tulisi ehdottaa perustelu pä,iväjärjestykseen siirtymismuod-osta. Tämä ehdotus otetaan huomioon, kun kys,ymys päiväjärjestykseen
siirtym~estä tulee ra-tkaistavaksi. Työjärjestyksen 31 §:n mukaan esitän eduskunnan hyväksyttäiväksi päiväjärjestykseen siirtymisen, jonka, sana.muoto on seuraava: kuultuansa annetun selityksen, -eduskunta siirtyy -p.äi väjärjesty kseen. Tätä
Ed. Ingman: Vastoin ed-ellistä puhuja minä
ehdotusta va;staan on ed. .Sirola. ed. Elorannan- en voi käsittää, ·että kysymys jonkinlaisen kiikanna-ttamana ehdottanut, <että asia lykättäisiin -tosadressin tai muun semmoisen lausuman lähettäerityiseen valiokuntaan.
misestä Venäjälle voisi tulla valiokunnassa harkinnan alaiseksi tämän asian yhteydessä, vaan
Ed. Kullervo- M a. n ne r: Edellisen keskus- valiokunnan täytyisi tietysti rajoittaa. tehtävänsä
telun kuluessa ovat porvaripuolueiden johtajat perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen ehdotehdottaneet yksinkertaiseen päiväjärjestykseen tamiseen. Muuten .ensi kerran nyt kuulen ed.
siirtymistä. Nämä ehdotukset näJryväit, samoin Maunerin lausunnosta sen, että kadettiainekset ja
kuin keskus<telu k-ovasti huvittavan h-erroja halli- heistä ehkä oikealla olevat Venäjällä olisiva:t patukeen jäseniä. Muiden muassa senaattori Setä- hoillaan siitä, ettei Suomen· puolelta -ole kää.n ...
läkin naureskeli niin, e~tei hän ehtinyt nukku- j nytty bolshev.ikkihallituksen puoleen ajoissa. Minä
ma.anba.n hallituksen penkillä, niinkui:q joskus o-n olen -elänyt hyvin toisenlaisessa käsityksessä
suvainnut tehdä. Minusta ·kuitenkin näyttäisi ! • siitä, kuinka asiaa sielläpäin arvostellaan.

Välikysymys Suomen itsenäi,syydestä.

Ed. E s t l a n d e r: J ag ber a.tt få understöda

d~n föregående talarerrs uppfat!tning däru.tinnan,

.att förslaget om aflåtande af någon slags adress
tili den nuvarande regeringen i Ryssland icke i
d~tta .sammanhang bör upptagas.
Ed. K u ll1 e r v o M a. n ne r: Ed. lngmanille
pyydän huomauttaa, etten sanonut kadettien olPvan $iitä pahoillaan. ettei bolshevikkihallituksen
puolP.en käänuytty, vaan ovat kyllä siitä mielipahansa ilma~sseet, että on käänuytty rouvalle,
ennenh:uin Venäjän puoleen, nimenomaan syyttä-neet suomalai!ilia varsinkin siitä, että ovat Sa.k·
san a..settaneet enimmän suositun va1tion asemaan.
~Keskustelu päiväjärjestykseen siirtymisestä juli•Metaml! päättyneeksi.

•:P u h, e m i e s: Esittämääni 1y ksinkert8!ista
siirtymistä vastaan on ed. Sirola oo. Elorannan
kannattamana ehdottanut, että asia lähetettäisiin
· ePityiseen valiokunta-an. Nimitän e.dellistä puhemiehen, jälki:qJ.äistä ed. Sirolan ehdotukseksi.
Selonteko myönn·etään oikea.ksi.
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'töstä tekemässä. Tässä äsbn tapahtuneessa
äänestyksessä ainakin eräät eduskunnan jäsenet,
jotka, ovat eenaattoreina, ottivat äänestykseen oaaa.
jättämällä lippunsa uurnaa.u. 'Tässä kuitenkin
mielestäni on ky~eessä asia, j·oka koskee mieskohtaises.ti heitä, sillä sisältäähän eduskunnan· päätös välikysymysasiassa ·ei ainoastaan moraalisen
lausunnon, vaan vieläpä lausunnon, joka voi vaikuttaa jopa taloudel:lise.%ikin hallituksen jäsenen
etuihin. Kun vertaa tätä pykälää toiseen valtiopäiväjärjestyksen kohtaan, nimittäin 38 §:ään,
jonka mukaan ei voida valita ketään sellaiseen
va.liokuntaan, jos·sa tilinteko hänen virkatoimistaa.n voipi tulla tarkastettavak11i, siis h{)rra. Ara.iärveä tai jotakin muuta ei v·oitaisi valita sellaisen valiokunnan jäl!eneksi, joka tutkisi hänen toimintaansa. Nyt hän on mennyt pitem:mälle, Hän
on ottanut osaa tälla,iseen tutkimiseen. Minusta
tuntuu, että heil'lä ei olisi ollut oikeutt·a ottaa
äänestykseen 'osaa. Jos katsottaisiinkin, että valtiopäiväjärjestys ei selvästi sitä kiellä, niin kuitenkin minusta. heidän menettelynsä on moititta.vaa ·eikä olisi luullut hl!llitub~n jäsenen arvon
sa.llivan ~Haista menettelyä oman asia.n&a puolustamis·eksi .

.Ään,stys ja päätös :

Ken hyvä.byy puhemiehen ehdootu.k;sen, aan~
iää ,,ja.a"; jos ,·ei" voittaa•, on oed. Sirolan ehdotus
hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 97 jaa- ja 87 ei-ääntä.
on siis päättänyt, kuultuansa annetun
.selityksen, siirtyä päiväjärjestykse:~n.

.Eduskunt~

•
Keskustelu sen johdosta, että erinäiset edustajat,
jotka ovat hallituksen jäseniä, ovat ottanetlt osaa
edelliseen äänestykseen.

Puheenvuoron saatuaan lausuu:
Ed. A i r ol a.: Valtiopäiväjärj!'lstyksen 48 §:n
nojalla. on edu~tajalla oikeus lausua. mieloelllsä kaiken sen laillisuud·esta, mi<tä valtiopäivillä tapah~
tuu. Tähän pykälään viit.aten pyydän alistaa
eduskunnan puhemiehen harkittavaksi, onko tehty
:Pää,tös syntyny·t siinä järjestyksessä, ·kuin valtiop&,iväjärjestys määrää, toisin Sl~.noen, onkn toimitettu äänestys laillinen, vai olisiko se laittomana
kumottava ja toimitettava uusi äänestys.
'Tämän alistukseni perusteluksi pyydän lausua
muutaman sanan.
·VaJtiopäiväjärje~tyksen 53 §:n mukaa,n ·edustajaa. mieskohtais·esti koskevassa asias·sa saakoon
tämä olla mukana keskustelemassa, mutta ei pää-

Ed·. K u 11 ervo M a,n ne r: Min·äkin pyydän
yhtyä niihiu aja-tuksiin, jotka ed. Airola esitti.
NQhdäbeni ei voi ·olla valtiopä.iväjär.ie$tyksen
mukaista s~, että senaåtin jäsen äänestää kysymykses~ä, joka asiallisesti koskee luottamuslauseen antamista hänelle, kun on koko senaartista
kysymys, taikka, luotta-muslauseen epä.ämi$.e$tä.
Ed. Ai.rola jo huomautti, että. ~llail!essa tap.auk·
sessa ov.at ·kysym.yksessä myöSkin miesko,htaiset
edut suoranaisesti. Jos luottamuslause sen•aatille
anneta:an, niin he 'todennäkörsesti jäävät virkoihinsa•; jos taas epäluottamuslause annetaan, jom·
moista. merkitsee useim•missa, i.l'}pauksissa asian
lähettäminen valiokunta.an perusteltua päiväjärjestykseen siirtymistä varten (Oikealta: Ei ollenkaan.)
sanoin useimmissa tapauksiss~
(Oikealta: Ei ollenkaan.) - käsitetään kumminkin niin (Oikealta: Ei •ollenkaan.), .että senaatin
jäsenet semmoisessa tapauks·essa voisivat erota ja
menettää. ne palkat, mitkä heillä virka·miehenij.
senaattoritoimestansa on. Mutta vaikka. näinkää.n
ei oli;oi,· niin kaikissa ta.pauksissa. IQll siivotonta ot.
taa osaa ää:nestyksoon äänestääkseen luottam\1.1?~
lausetta itsellensä. (Oikealta: Ei ollenkaan.)
Eivät: työväenjärjestöissäkään luottamusmiehet
niin meuettele. (Vasemmalta: Skandaali.)
Ed. 8 t å. h 1 b e r g: Esillä ollut välikysymys
ei käsittääkseni koskenut ketään hallitukaen j~

