1919 års lantdag N :o 27.

Regeringens proposition till ljantdagen
angående beviljande av ntedel till nt•prätt..
hållande av tlen allmänna ortlningen särskilt
i Finlands grånstraliter.
De politiska tilldragelser i Europa, vilka framkallats
av det i åratal fortsatta värMskriget, föTanledde i slutet av
år 1917 Finland att frigöra sig från Ryssland och proklamera sig som självständigt, oberoende rike. Omedelbart
därefter uppstod i början a,v år 1918, en av Råds-Ryssland understödd mot vårt lands lagliga regering och
samhällsordning riktad väpnad rörelse, det röda up:proret.
Ehuruväl upproret med stora offer av människor och material blev kuvat, har regeringen dock även därefter ständigt
nödgats kämpa mot upprorsrörelsens efterdyningar, vilka
än svagare än starkare bidragit till att försvåra regeringens såväl inre som yttre politiska verksamhet. Det tydligaste beviset för upprorets efterdyningar utgör den
nyligen uppdagade sammansvärjningen. De med anledning
härav verkställda undersökningarna hava bland annat ådagalagt, att sammansvärjningen har letts från Råds-Ryssland, att elen i vårt land hade en centralorganisation och
agenter landet runt samt att avsikten med densamma var att
här igångsätta ett nytt upp'ror. Handlingar, som fallit
i regeringens händer, ådagalägga, att de sammansvurna redan hunnit för sina ändamål använda åtminstone över
3,000,000 mark, som tillställts dem från andra sidan gränsen. Den bolschevistiska fara, som hotar landet dels över
dess nordvästra gräns över Nord-Sverige, men särskilt över
östra gränsen över Olonets och Ingermanland, håller landets
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laglydiga befolkning i ständig spänning. Samtidigt motverkar den revolutionära agitationen de normala förhållandenas återställande och hindrar medborgarna att tillgodonjuta de dem enligt våra grundlagar tillkommande rättigheter och friheter, jämte det ett snabbt och ändamålsenligt genomförande av ime reformer i följd ·därav fördröjes,
ja t. o. m. förhindras, till oberäknelig skada för vårt folk
i dess kamp för tryggande av dess unga statliga självständighet ävensom bevarande och utvecklande av dess
kulturvärden samt sociala och ekonomiska vinningar.
E.tt vittnesbörd om den bolschevistiska rugitationens arbete
utgör även den o\llständigheten, att försök att inhämta
till landet agitationslitteratur äga rum i stor utsträckning
såväl med offentlig post som på hemliga vägar. Vidare bör
märkas, att den bols0hevistiska agitationen vid Finlands gränser, särskilt på gränserna mot Olonets och lngermanland, har
för oss de skadligaste verkningar. Under den pågående frihetskampen såväl i Olonets som i Ingermanland rikta
de i flere avseenden för samhället skadliga krafterna sitt
förstörelsearbete speciellt mot våra Östra gränstrakter.
Skyddskårer hava där först nyligen inrättats; de äro fåtaliga och illa beväpnade, och icke ens i de på finska sidan
nära gränsen belägna trakterna motsvara skyddskårerna
ännu sitt ändamål. Om i dessa trakter den bolschevistiska
agitationen erhåller fotfäste vid våra gränser, vinner densamma Wl följd a v be:Dol'kningens på vardera sidan om
gränsen likartade beskaffenhet, lätt spridning. Dessutom
underlättar den av frihetsrörelsen föranledda livliga trafiken över gränsen agitatorernas färder och verksamhet. Vidare bör tagas i betraktande, att på andra sidan
gränsen, också uti de redan rensade tra!kterna, alltjämt betydande ryskt inflytande gör sig gällande, vars mål är att
skada såväl Finl·ands folk som dess stamförvanter. på andra
sidan gränsen. FäTdenskull är det av särskild vikt, att
arbetet för bolschevismens bekämpande med synnerlig
energi upptages särskilt i Finlands gränstrakter, om vi vilja
trygga vår nationella bildning, vår sociala utveckling och
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statliga oavhängighet. Denna åtgärd påkallar dock utgifter, vilka Lantdagen icke i tillräcklig grad beaktat vid arrvisandet i' innevarande års inkomst- och utgiftsstat av medel
till Regeringens förfogaThde för dylika ändamål, varför Regeringen nu nödgas begära ett tillskottsanslag. På grund
härav ocJh hänvisande därtill att i.ll<komst- och utgiftsstaten
för detta år utvisar ett öv:erskott av 37,323,171 mark 28
penm, anser Regeringen sig böra föreslå,

att Lantdagen ville ställa till BegeTingens
förfogande, att av densamma enligt närmare
prövning
användas,
tjugufem
millioner
{25,000,000) mark (ö1· tryggande av landets
·säkerhet.

•

Helsingfors, den 11 juni 1919.

Riksföreståndare
MANNERHEIM.

Finansminister August Ramsay.
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statsutskottets betänkande
N:o 3 med anledning av negeringens proposition angående beviljande av medel till upprätthållande av den allmänna ordningen särskilt i Finlands gränstrakter.
Lantdagen har medelst protokollsutdrag av d'en U innevarande månad i avseende å beredning till Statsu~skottet
remitterat Regeringens proposition n :o 27 angående beviljande av medel till upprätthållande av den allmänna ordningen särskilt i Finlands gränstrakter. Utskottet har på
anhållan fått emottaga utdrag ur det i statsrådet vid propositionens behandling tillkomna protokollet, varav framgår, att i ärendet omröstning icke inom regeringen ägt rum.

I •propositionen uttalas, att den bolschevistiska faran
alltjämt hotar landet särskilt över dess östra gräns och att
för farans avvärjande ett energiskt arbete för dess bekämpande fortfarande är nödvändigt. Emedan till bestridande
<W härav föranledda kostnader i innevarande års statsförslag
icke upptagits något anslag, föreslår Regeringen, att ett
tillskottsanslag skulle beviljas för dessa utgifter.
Dessutom har av Regeringen rpå av Utskottet framställd
· förfrågan meddelats, att medel erfordras för följande ändamål, vilka i propositionen icke uttryckligen angi,vits.
De vid gränsen uppkomna oroligheterna kunna tvinga
till beslutsamma och snabba åtgärder för att skydda den
civila befolkningens liv och egendom. Dylika åtgärder äro
befolkningens överflyttande från en ort till en annan, flyktingars underhåll m. m. Regeringen kan icke heller under-

2

1919 Ld. -

U. B. -

Prop. N:o 27.

låta att bispringa de flyktingar, vilka från de finska socknarna i Ingermanland möjligen bliva tvungna att draga sig
till finska sidan. De vid gränsen mot Olonets rådande förhållandena 'hava redan någon tid krävt li,vsmedelsunderstöd
åt den nödlidande befolkningen, S'Om numera även anhållit
om fortsatt understöd för anskaffande av utsäde samt om
anna'n materiell hjälp för sin utkomst i den närmaste fram• saken kan ordnas sålunda, att såsom säkerhet
tiden. Ehuru
för understöden tagas förbindelser angående återbetalning,
erfordras i detta ögonblick medel jämväl för denna unCLerstödsverksamhet. Vidare kunna förhållandena kräva förstärkt gränsbevakning.
För ifrågavarande ändamål meddelar Regeringen, att ett
anslag av 25 miljoner mark vore erforderligt. På de i propositionen nämnda skäl och med beaktande av Prhållna uppgifter
har Utskottet för sin del ansett nödvändigt, att det begärda
anslaget beviljas. Utskottet får förty vördsamt föreslå,

att Lantdagen, såsom tillägg till 1919 års
ntgiftsstat, ville till Regeringens förfogande
ställa tjugufem miljoner mark för tryggande av
landets säkerhet.
Helsingfors, elen 18 juni 1919.

I ärendets behandling hava deltagit ordföranden N evanlinna, ledamöterna Arajärvi, Arffman, af Forselles, R. Furuhjelm, P. V. Heikkinen, Heinonen, Hultin, E. Huttunen
(delvis), Itkonen, .Toukahainen, Koskelin, Laherma, Liakka,
Rintala, Selander, Tanner, Turtiainen, Viljanen och Vuokoski samt supiJleanterna Auer och Helo (delvis).

Reservation.

Reservation.
Enligt vår uppfattning bör samhällsfreden återställas i
landet genom kraftiga medel, genom att skrida till effektiva
åtgärder för tryggande av arbetarklassens liv och utkomst.
Enär propositionens syftemål är det motsatta, då med de
föreslagna medlen skulle främjas åvägaibringande av en på
våld grund·ad samhälls-,fred" och då propositionens motivering icke står i samklang med ett senare till utskottet
avgivet meddelande, föl'eslå vi,

att Lantdagen måtte avböja propositionen.
Helsingfors, den 18 juni 1919.

K. Heinonen.
Artur Koskelin.
E. Huttunen.
J. Laherma.
Rieti ltkonen.
Toivo Rintala.
'r. A. Turtiainen.
Emil Wiljanen.
Väinö Tanner.
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Finlands Lantdags svar å Regeringens proposition angående beviljande av medel till upprätthållande av den allmänna ordningen särskilt i Finlands gränstrakter.
Till Lantdagen har överlä;mnats Regeringens propO'sition
angående beviljande av :medel till upprätthållande av den allmänna ordningen säDskilt i Finlands grä;nstrakter, och har
Lantdagen, som i ärendet emottagit statsutskottets betänkande N :o 3, beslutit
att såsom tillägg till 1919 års utgiftsstat till
Regeringens förfogande ställa tjugufem miljoner
mark för tryggande av landets säkerhet.
Helsingfors, den 21 juni 1919.

