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MilRCATORIN KIRJAPAINO OSAKEynTlC>

Suomen itsenäisyys.
1.
Oikeutus.

Meidän eI tarvitse esittää todistuksia siitä,
että meidän kansamme muodostaa erikoisen kansallisuuden.
Kielellisesti, sivistyksellisesti ja
oikeude1iisesti esiintyy se kaikilla niillä tunnusmerkeillä varustettuina, jotka kansallisuuskäsitteeseen sisältyvät. Ei myöskään tarvitse esittää
todistusta siitä, että meidän kansamme tahtoo
elää erikoista valtiollista elämää. Koko pitkä,
miespolven yli ulottunut a<;eeton oikeustaistelumme, jota on käyty mitä epätasaisimmissa ja
Suomen kansalle epäeduIlisimmis-a oloissa, on
siitä todistuksena. Että Euroopan sivistyneet
piirit tämän ovat tunnustaneet osoittaa selvästi
ne kultuurijohtajien lausunnot, jotka ovnt meille
tulleet osaksi myötätuntoisuutena, ja joita kansamme ei koskaan unohda.
Me voimme siis
lähteä siitä tosiasiasta, että kansamme kansatlissivistyksellinen erikoisasema on Euroopan sivistyneen mielipiteen tuunustama.
Toiselta puolen saamme kai myöskin todistettuna pitää, että yleisesti tunnustetaan, että
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meidän valtiollinen asemamme sellaisena, miksikä
se on Venäjän yhteydessä muodostautunut, ei
enään tarjoa kansallisille tehtävillemme sellaista
turvaa, johon kansallisuutemme sivistyssaavutukset kansamme oikeuttavat.
Nykyiselle maailmansodalle on antanut erikoisleimansa toiselta puolen sotatekruikan hirvittävä kehitys ja toiselta puorelta ikäänkuin sen
vastapainona sotaakäyviell valtioitten ilmeinen
tarve saada sotaisen esiintymisensä tueksi si·
veellisiä voimia. Sodan aikana on keksitty yhä
uusia sotilaallisia hävitys- ja puolustuskeinoja.
Yhä suurempia tykkejä on rakennettu, kau!;\1pommeja otettu ayuksi, illlla on vallattu <;otai5iill tarkoituksiillja vedenpinnan alla uiskentelevat
paitsi yhä täydellisemmät miinalaitteet, sukclluslaivoja, joiden hävittävä vaikutus uhkaa maailman suurimpia merenkulkijakansoja Ilälkäkuolemalla. Mutta yhtärintaa tämän teknikan kehityksen kanssa ovat suurim1llat ja voi1llakkaimmatkill sotaakäyvistä kansoista tunteneet ilmeisesti yhä pakottavampaa tarvetta keksiä oikeusperusteita hävityssodan jatkamiseen. Kirjapaino
j a puhujalava ovat näitten rasKaitten vuosien
kuluessa olleet ahkerasti käytettyjä ja harva se
viikko jolloin ei sekä omalle kansalle että puolueettomille valtioille ole koitettu osoittaa oikeaksi verisen leikin jatkaminen. Tästä millun
ymmärtääkseni selvästi huomaa, että Euroopan
kansojen keskuudessa aatteelliset voimat ovat
saaneet yhä suuremman merkityksen ja ettei
enään kansoja voi valjastaa sotajumalan valjait-
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ten eteen, ellei voida niitten omaatuntoa saada
valtiomiesten pyy teitä kannattamaan. Niistä
lauselmista, joita muita useammin on käytetty,
on kaikunut ylimpänä liittolaisvaltioitten paaleIta.. vakuutus, että sotaa käydään kansojen vapauden puolesta. Taas keskus valtiot ovat selittäneet taistelunsa merkitsevän olemassaolon puolesta taistelemista samalla kun hekin tai.,televat sovet! ujen kansojen ,v apauttamiseksi. Venäjän vallankumouksen päästyä tsaarivallasta
voitolle julisti Venäjän kansanvalta sotapoIitiikkansa johtavaksi periaatteeksi kansojen itsemää'Täämisoikeudell. Varsin omituista on, että tätä
periaatetta vastaan, jota Venäjän vapautetut
joukot ylirrunäksi periaatteekseen julistuksissaan ovat asettaneet, ei ole rohjennut edes sanoin yksikään sotivista valtioista nousta. Vielä
tänäpäivänä esiintyy täm~ vaatimus sellaisena
oikeamielisenä suunnanviittaaj ana että nekin
sotivista valtioista, jotka ovat, kuten esim.
Ranska, tunnustaneet valtauksen SOda)lkäyntinsä päämääräksi, koittavat asettaa näitä vaatimuksiaan sopusointuun kansallisen itsemääräämisoikeuden kanss~.
Jos lähemmin tarkastamme tämän vaatimuksen reaalista pohjaa, niin huolllaammekin helposti, että se oleellisesti liittyy Euroopan kansanväliseen ' oikeuteen ja on täysin loogillinen johtopäätös Euroopan valtiojärjestelmän ke11ityksestä.
Historiallisesti kehittyneet valtiot ovat syntyisin keskiajasta. Keskiajan valtiot olivat ruhtillaitten maita, joidellka välisiä suhteita hallitsi
/'

,
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väki- ja mielivalta. Niitten välejä ei järjestänyt mitkään oikeusuhteet. Rosvaus ja ryöväys,
väkivallanteko maan asukkaita ja vielä suuremmassa määrin naapurimaita vastaan oli kuvaava
piirre sen ajan valtioelämälle. Tällainen olotila
kielsi kaiken kansainväli;sen oikeuden olemas<;a
olon. Niin kauan kuin talouselämä pysyi sillä
perin alkuperäisellä kannalla, mikä on ominainen keskiajan elämälle, oli tällainen Ruolianarkinen tila mahdollinen; mutta sitä myöten kun taloudellinen elämä kehittYi, kauppa laajeni ja rau·
hallinen vuorovaikutus eri seutujen välillä tuli
vilkkaammaksi, 'muuttui anarkia rauhallisen elä
män sietämättömäksi painajaiseksi.
RauhaUisen työn ja laajenevan liikkeen vaatimusten mukaisesti kehittyivät olot s isäisissä asioissa yhä
suurempaan järjestäytymiseeo " ja vähitellen ulkopoliittisestikin. Kun kansainvälinen kauppa ja
kanssakäyminen ovat tulleet monipuolisemmiksi,
syntyy ~myöskin muutamilla aloilla kiinteitä oikeussääntöjä järjestämään kansain välisiä.. liikesuhteita. Kansainvälinen oikeus syntyy. Sen
olemassaolo tunnustetaan sekä kirjallisuudessa
että käytännöllisessä politiikassa. Käännekohdan kansainvälisten oikeussuhteitten kebityshistoriassa muodostaa Westphalin rauha, joka
päätti sodan, johon silloinkin suuri osa Eurooppaa
oli sotkeutunut. Kolmenkymmenenvuotisen sodan
hävitykset olivat Euroopan kansoille opettaneet kansainvälisen oikeuden välttämä.ttömyyden
kansojen rauhallisen edistyksen edellytyksenä.
Mutta vieh Westphalin rauhanteoukin jälkeen
J

I

7

katsottiin valtioita yhä eteenpäin ruhtinaitten
maiksi, joita nämät oli.vat oikeutettuja käytt€'lemään niinkuin perintö tilojaan. Hallitsijat yhä
edell~etl pitivät itseään oikeutettuilla maistaan ja
alamaistaan määläämään oman mielensä mukai-

sesti.

Valtion rajojen laajentaminen oli luon-

nollinen pyrkimys ja keskinäisessä kilpailussa

omien maitten laajentamiseksi naapurivaltioitten
kustannuksella ei ollut aatteilla sanomista. Maailmanhistnia on puolitoista vuosisataa eteenpäin
täYIUlä kuvauksia ha11itsijoitten ainaisesta PYlkimyksestä sotaOlUlen antamalla oikeudella valloittaa yhä uusia alueita. Yksityisoikeudellisten pelintösuhteitten mukaisesti liitetään samalla maita
toisiin. Toiselta puolen saaliin-himoiset naapurit
luonnollisimpalla asiana pitävät sellaisenkin
valtion kuin Puolan jakoa. Talouselämä oli tosin
vähitellen kehittynyt mutta sen voimat eivät
pitkälle riittäneet. Se tosin pakotti valtioitten
hallitsijoita tunnustamaan kansan välisiä suhteita
järjestäviä oikeusnormeja ei ainoastaan rauhan
vallitessa, vaan vilidoin <;odankill aikana, mikäli
ne kohdistuvat rauhalliseen kaupankäyntiin. Mut·
ta valtiopoliittisessa suhteessa ei tämän ajan
kansainvälinen oikeus kohoa korkeammalle kuin
asettantaan katee11isuuden ja toisen valtion yli·
vallan pelon Euroopan diplomatian korkeimmaksi
johtotähdeksi. Valtiollisen tasapainon peliaate
tuli johtavaksi aatteeksi ja siihen vedoten olivat
haUitsijat mielestään oikeutettuja pyhästi solmit·
tuja liittoja rikkomaan ja uusia rakentamaan.
Uuden suunnan sai Euroopan kansainvälinen oi·
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keus taaskin hävittäväu sota-ajan jälkeen. ' Napoleonin sodat olivat saattaneet Euroopan nytkin ainoaksi suureksi sotakentäksi. Sotainen
hävitys osoittautui jälleen rauhallisen työn ja
edistyksen viholliseksi ja tämä ristiriita valtioitten sotapolitiikan ja kansojen rauhantarpeen
välillä täytyi herättää tietoisuuden siitä, että
Euroopan vjlltiojärjestelrnää vaivasi syvällä piilevä, kansojen elinjuur"iin ulottuva paha. Napoleonin' häikäilemätön esiintyminen vihollisiaan
vastaan saikin heräämjiän uuden voiman kansojen
sielussa. Kansallistuntonsa elpymisen kautta jaksqi Espanjan kansa kestää taistelussa maailmanvalloittajaa vastaan ja kansallistullteisiin vedoten
ja kansalle oikeuksia luvaten sai Preussin kuningas kansansa innostuksella liittymään itseensä
ja yhteisin voimin torjuttiin Jäälläkin Ranskan
armeijat. Jos katselemme aikaa Wienin kongressin jälkeen, niin havaitsemme suuren eroituksen
tämän aik3.kauden ja edellisen välillä. Yhä selvemmäksi käy käsitys, että valtiot eivät ole ruhtinaitten m(!.ita, vaan että kansa 01"\ valtioelämän
pohja ja perustus. Kun tämä tietoisuus syventyy
ja laajenee, käy yhä ilmeisemmäksi, missä piilee Euroopan val{iojärjestelmån virhe, mistä
johtuu olevien olojen epävarmuus, missä on syy
aina uhkaavaan sotaan.
Kansallisuusaate tulee yhä elävämmäksi voimaksi. Kansalli'>uudet vaativat itselleen vapauden ' ja itse.näisyyden kansallisten rajojensa sisällä. Rajoitetummilla - tai laajemmilla alueilla
puhkeaa ilmi luonnonvoimantapaisia kansan-
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liil keitä aikaansaaden uu<;ia valtiomuodostuksia.
Kreikan vapautuS!$ota 1820 luvulla, Belgian eroaminen Hollal1tista 1830, Unkarin kapina 1840
luvun loppupuolella. kansallisuusliike Saksas:::>a
samoihin aikoihin, ItaaHan yhdistyminen Garibaldin johdolla ja Savoijan hallitsijasuvull lipun
ympärillä, ensin Pohjois-Saksan liiton ja sittemmin
Saksan valtakunnan synty, SeJ.binn, Romaanian
ja Bulgaarian vapautumiset Turkin yliherruudesta
ovat kaikki antaneet uutta sisii.llystä Euroopan
valtioj ~jestelmä1l e luoden
kansallisuusperiaatteelle rakentuvia uusia valtioita. Viimeinen ilmaus t~män periaatteen voimasta on Norjan eroaminen Ruotsin-Norjan lmiOOl1ista.
Näitten tiikkeittell kannattajana sekä kawaen
ja kehittyen niitten saavutuksista syventyy Eu·
roopan sivistyskansojen tietoisuuteen yhä selvemmäksi käsitys itsetietoisten kansojen kansallisesta
itsemääräämisoikeudesta. Yhä ilmeisemmin 'Euroopan yleinen mielipide asettuu kannattamaan
niiitä pyrkimyksiä.
Kansainvälisen oikeuden
alalla tulee tieteellisessä kirjallisuudessa kal1sallisuusperiaate yhä selvemmin t unnustetuksi. Varsinkin ltaallalaiset luovat erityisen kansainoikeudellisen kouluL"Unnan, joka Euroopan kan<;ainvälisenoikeuden siveelliseksi pohjak.si tunnustaa
kal1saIlisuusperiaattcen.
Käytännöllisen valtioelämän alalla Euroopan
diplomatian puolelta tulee liIyöskin tämä periaate yhä useallunin julkilausutuksi oikeusperustana, jonka pohjalla kansanvälisiä riitaisuuksia on
ratkaistava. Napoleon III tnnnustaa julkisesti
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tämän periaatteen johtonuoraksi sille eurooppalai'selle diplomatialle, jonka johtajaksi hän pyrki.
Tosin, huolimatta tämän periaatteen tunnustamisesta, ei Eurooppa astunut apuaan antamaan
Puolan viimeiselle vapaustaistelulle, eikä Napoleon
III myöskään kyermyt Sönder-Jyllandin tanskalaisille tosiasiassa turvaamaan itsemäätäämisoikeuttaan, mutta tämä ei merkitse sitä, että Euroopan diplomatiia olisi kieltänyt periaatteen oi·
k~utusta.
Vielä viimeksi koettaessaan järjestää
Balkanin sotien jälkeen Balkanin ktmingaskulltien rajoja tunnusti Euroopan suurvaltojen
diplomatia kansallisuuden johtavaksi periaatteekseen.
On kuitenkin ilmeistä, että Euroopan diplomatia" on' tosiasiallisesti usein ollut mitään te,kemättä tämän periaatteen tunnustetuksi saattamiseksi käytärmölliS""en politiikan alalla. Tämä
johtuu i'iiitä, että, kun vanhat valloittaj avaltiotovat
useimmat itseensä liittäneet toisten kansallisuuksien asumia alueita, on pelätty, että periaatteen
yleisestä käytännöllisestä tunnustamisesta joh-tuisi aseellic;ia yhteentörmäyksiä, joidenka laajuutta ei olisi voitu edeltäkäsin arvata. Samaten
on syynä siihen ollut suvereniteetti-käsite. jönka
mukaan toinen valtio on kielletty sekaantumasta
toisen sisäisiin asioihin. 'tämän diplomatian konservativisen eli vanhoillisen pyrkimyksen tukena
ja oikeutuksena on ollut Euroopan nopea taloudellinen kehitys ja sen SY1Ulyttämä maaihnantalous. Talouselämän kehittyessä yhä enemmän
kansa-inväliseksi, ovat erikoiskansojen talOlldet
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joutuneet toisistaan niin läheiseen~ riippuvaisults~
suhteeseen, että on pelätty diplomaattisten välien
katkeamisen ja sodan syttymisen aiheuttavan
kaikille kansoille, jopa ulkopuolellakin taistelua
olevine, sellaisia häiriöitä talouselämän eri aloilla,
että ~edesvastuulliset hallitukset ovat yhä aremmin. sitä inukaan l..o.lin maailmantalous on verkkoihinsa kietonut johtavat sivistysmaat, vieroneet kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jotka voisi·
vat antaa aihetta kansainvälisen ristiriidan syntymiseen Euroopan kansojen kesken.
Me näemme sijs toiselta puolelta miten kansalli·
suusperia..1.te on yhä yleisemmin Euroopan sivistyskansojen keskuudessa tullut tunnustetuksi,
nmtta miten toiselta puolelta taloudellisen elämän
pakosta diplomatia on asettunut sille yhä kylmäkiskoisemmaUe kannalle. Euroopan yleinen mielipide on ollut vielä sorronalaisten kansojen vapallspyrkimyksille suopea, mutta virallinen diplomatia ei ole tahtonut siitä mitään tietää. Parås todistus siitä on meidän oma oikeustaiste1umme. yli koko Euroopan olivat johtavat hellget
sivistysmaissa meidän puolellamme j a lausuivatkin }hteisadressissa entiselle keisarille ja suudruhtinaallemme tämän julki. Valtio-oikeudell ja kansainvälisen oikeuden tunnetuimmat tieteelliset
edustajat ilmaisivat täysin kannattavansa kansamme vapaudenpyrkimyksen oikeuspohjaa, mutta viralliset hallitukset asettuivat kaikissa maissa
meitä vierovalte kannalle. Katkeruudella muistamme aina, miten esim. Ruo~in nykyinen kuningas vapaamielisen ulkoasiainministerin neu-
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vasta keskeUä.ankarinta oikeustaic;teluamme SUO~
men ve itlä antoi korkean ruotsalais.en kunniamerkin Suomen oikeuksien ilkeämieliselle SOftajalle, kenraalikuvernööri Seynille.
Oli kuten näkyy, olemassa ilmeinen · ristiriita Euroopan sivistyneen mielipiteen ja Euroopan diplomatian välillä. Kaksi voimaa seisoi vastakkrun.
Aatteelliset voimat näkivät
Euroopan valtiojärjestelmän virheen niissä jätteissä vanhoista vuUoittajaperiaatteesen rakentuvista ruht inasvaltioista, joita vielä laajalti val sinkin Itä-Euroopasssa oli jälellä,sortova11assaan
pitäen useita itsetietoisia kansoja, ja tälle suunnalle kävi yhä ilmeisemmäksi että eurooppalaisen
valtiojärj estelmäu pysyväisyys oli mahdollinen ainoastaan, jos tunnustettiin kaikkiin kansoihin nähden kallsa!lisuusperiaatteen oikeutus.
Tämän
uudistusmie1isen yleiseen mielipiteeseen rakentuvan suunnan vastakohtana oli virallinen diplomatia, joka kansojen nopeasti kehittyvän ja maailmantaloudeksi llluuttuvan talouselämän etuja
sil mällä pitäen pyrki estämään ristiriitojen syntymistä, olivatpa ne sitten peräsin vaikkapa tunllu<;tetusta kansaltisullsperiaatteesta. Nykyinen
sota on kuitenkin osoittanut, miten diplomaatisissakin piireissä ja hallitusten keskuudessa t unnetaan, että Euroopan pysyväinen rauha on 10P1l1li,>estl aikaan<>aatavissa ainoastaan kallsaIlisllusperiaatteen pohjalle rakentuvan valtiojärjestelmän avulla. Tämän, minull mielestäni todistaa
kaikkien taistelevien kansojen valtiomiesten lausmillot sorrettujen kansojen oikeude5ta saada
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järjestää valtiollisen olemassaolon<;a omien harrastmtensa mukaisesti. Ja kun Venajän vallankmnouksellinen kansanvalta johtavaksi periaatteeksi vastaisia rauhrumeuvotteluja varten julisti
saman asian, niin se ilmeisesti oli sopusoinnussa
Euroopan yleisen oikeustajunnan kanssa.
Ne vastaväitteet, jotka diplomatia ennen on
tehnyt kansaUisuusperiaatteen sovelluttamista
vastaan eivät enään ole olemassä. Rauhalliset
suhteet ovat'- katkenneet johtavien valtioitten
välillä. Sodan liekkiä ei ole voitu estää syttymästä eikä laajenemasta. Koko Eurooppaan kuin
kiehuvassa padassa ja yleistä sotaa seuraavien
rauhanneuvottelujen yhteydessä täytyy tulla käsiteltäväksi kansallistlusperiaatteen tosiasiallinen
sovelluttaminen.
Joskin kansojen taloudelliset
edut tähän asti ovat käskeneet hallituksia välttämään kansallisuusriitaisuuksien esilleottamista
yleisen rauhan nimessä, niin nyt päinvastoin
pitkällisen sodan kauhujen uudistumisen pelosta
Euroopan talouselämä vaatimalla vaatii, että
rauha On rakennettava , sellaisille periaatteille,
että sodan aiheet mikäli mahdollista voitetaan.
Tällaisena aiheena on ilmeisesti ollut kansallisuusperiaatteen vaillinainell sovelluttamillen käytännössä. Euroopan lauhan pysyväisyys vaatii sentähden, että rauha rakennetaan kansallisuusperiaatetta huomioonottamalla.
Siinä on meidän
itsenäisyysvaatimustemme, jos niin saa sanoa,
yleiseurooppalainen oikeuspohja. Sen esittäminen ja sen teroittaminen on meidän johtavien valtiomiestemme sekä hallituksessa, eduskunnassa
~
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ja niitten ulkopuolella tärkeimpiä suurvaltiollisia tehtäviä, uskallampa sanoa, tärkein tehtävänsä. Tämän periaatteen pohjalta lähtien tulee
meidän vaatia Eurooppaa tunnustamaan itsenäisyyspyrkimystämme eurooppalaiseksi kysymykseksi ja koettaa päästä itse edustetuiksi rau·
hanneuvotteluissa asiaamme ajamaan.
Venäjään nähden on meidän avonaisesti ja
lojaalisesti ajettava samanlaista politiikkaa. Ve'näjän kan-s anvaltaiset ainekset ovat itse ensi·
mäisinä rauhanneuvottelujen johtavaksi periaatteeksi julistaneet kansojen itsemääräämisoikeuden. Jos nämät voimat Venäjällä rauhanneuvotteluihin saakka pysyvät vallassa tai ehkä paremmin vielä suuremmassa-määrin pääsevät vaI- ./
takunn,an johtoon, niin tulee meidän toivoa, että
Venäjä, joka on tunnustanut Suomen kansan aivan erikoisen aseman Venäjän valtakutinassa,
ainakm myöntyy siihen, että meidän maamme,
joka valtiollisesti on ollut erillään keisarikunnasta, pääsee -tämän periaatteen mukaisesti itse
määräämään kohtaloitaan. Eihän koko Euroo' passa ole ainoatakaan toista maata sorrettujen joukossa, joka voisi olia enemmän oikeutettu kuin meidän lausumaan mielipidettään tulevista kohtaloistaan, niinkuin ei myöskään ole
näistä maista ainoatakaan jolla olisi valmiina
omaperäinen valtiomuoto, jonka perustuslait jo
ovat laaditut itsenäistä valtakuntaa varten. Euroopan diplomaattien ei meidän takia tarvitse
päätään vaivata valtiollisten laitosten tai valtiollisen järjestyksen luomiseksi meille, sillä meillä
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on jo kaikki tuo valmiina. Mikä eroitus esitu.
Suomen ja Puolan välillä! Puolalle on kaikki
uudestaan luotava; meillä ovat kaikki suvereenisen valtion muodot valmiina.
Ei tarvitse
kuin ant~a elämätl virvoittavan veren pä~tä
niitä täyttämään.

Vapautemme välttämättömyys.

Vaikka meidän maassamme kaikki sanomalehdet ja kaikki puolueet nykyään puhuvat itsenäisyydestämme ohjehnanaan, niin on kuitenkin
aivan ilmeistä, että meidän maassamme on olemassa kaksi eri virtausta, kaksi toisiaan vastassa
olevaa käsityskantaa juuri tässä asiassa. Miriä
en ole edes varma siitä, että meidän maassamme
kaikki ryhmät ja kaikki valtiollisesti merkitsevät
henkilöt sydämessäänkään toivovat Suomen täydellistä riippumattomuutta Venäjästä. Tuntuu
siltä kuin olisi olemassa kourallinen niitäkin,
jotka mieluinten ajattelevat maamme turvat·
tua sisäistä itsenäisyyttä toivolllustenUnp. loppu·
määränä, .eivätkä tahtoisikaan täydellistä eroa
Venäjäst.ä. Mutta joskin tässä erehtyisin, niin
varmasti on lukuisasti niitä, jotka eivät katso
kansalliselle tulevaisuudellemme vciUtämcittomcikst
täydellinen ero Venäjän valtakunnasta, vaan arvelevat, että uusille periaatteille rakentuva liittosuhde voi kansallemme turvata rauhallisen kehityksen edellytykset. Tätä suuntaa edustavat
ilmeisesti useat meidän maamme etevimmistä
vanhemmista valtiomiehistä j a heitä on kaikkien
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vanhempien porvariUisten puolueittemme johdossa.
Viime eduskunnassa kävi tämä selvästi ilmi
n. s. valtalakikysymystä käsiteltäessä. Näitten
puolueitten enemmistöjen puolel ~a ei kuulunut
sallåakaan, joka olisi viitannut siihen, että he katsoivat eron Venäjästä kansamme elinkysymykseksi, vaan päinvastoin oli heidän johtavana
periaatteenaan sellaisen sopimuksen aikaansaaminen Venäjän kal1ssa, johon Venäjän hallitus
vaan suostuisi.
J o maaliskuun julistuskirjan laatiminen, jota
nämät ryhmät katsoivat suureksi voitoksi Suomene, ilmeisesti rakentui sille käsitykselle, että
riippuvaisuus.s uhteen jatkllniinen oli meille kansa llinen välttämättömyys. Samaa todisti myöskin eduskunnassa samojen ryhmien tarrautuminen kiinni siihen esi tykseen, mikä Venäjän hallituksen puolelta jätettiin eduskunnalle. E i edes
se seikka, että senaatin ehdotukseen oli tehty
kansallista sisäistä vapauttamme uhkaava muutos, jonka kautta suom alaisten viranomaisten
lopullisen rnääräämisvallan alasta sulettiin pois
kaikki ne kysymykset/ jotka venäläi nen viranomainen - sellaisenahan Suomen kenraalikuvernööri viime aikoina itseään on pitänyt - voi ,
katsoa koskevan Venäiän etuia, ei edes tämä
seikkakaan voinut la imentaa tämän suunnan
puhujien intoa puolustaessaan Venäjän hallituksen esitystä, Todistukse'na samasta näkökaunasta
oli myöskin se seikka. että samaiset porvarilliset ryhmät, kttn ne nousivat vastustamaan sosia-
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listien esittämää vaUansiirtolakia, asettuivat yksinomaan kielteisesti arvostelevalle kannalle, puhuen kyllä Suomen itsenäisyydestäkin, mutta
yrittämättäkään esittää mitään positiivista ehdotusta, joka olisi syrjäyttämällä ne suuret puutteellisuudet, jotka kieltämättä vaivasivat sosialistien epäkypsää ja muodotonta ehdotusta, täysi·
pitoisessa muodossa ja rakentuen oikeille periaatteille tähdännyt saman päämäärän saavuttamiseksi.
Minä jätän tässä aivan syrjään edustaj a Hornborgin ehdotuksen ponneksi, jossa eduskunnan
hyväksyttäväksi esitettiin lausuttavaksi Suomen
kansan itsenäisyysvaatimus. Sillä eihän tällaista
suurta kansan elämässä kaikkein tärkeintä asiatn"
voida vakavasti ottaa käsiteltäväksi löyhän ponnen muodossa, joka ilman perusteluja on esitetty
aivan toisenlaisen asian yhteydessä. Tämä menettely oli kerrassaan lu'o kkaavs.
Sen jälkeen kUI1 eduskunta hajaantui on vaalitoiminnan yhteydessä paljon kirjoitettu viime
eduskunnan esiintymisestä vallan-siirtokysymyksessä. Mutta minun tietäiikseni ei ole johtavissa
suomenkielisissä porvarisissa sanomalehdissä kertaakaan yritetty asettua positiiviselle kannalle, ei
ole näkynyt minkäänlaisia ehdotuksia siitä. miten ne piirit, joita nämät lehdet itseasiassa edustavat, ovat ajatelleet asian järjestämistä. Palstat
ovat ollet täynnä joka päivä uudistuvia moitteita ja syytöksiä eduskunnan sosialistista enemmistöä ja sen porvarillisia »ruies- ja llaisapureita»
vastaan, mutta Sllomen kansalle. joka itmei2

,

18

,

sesti isoo ja janoo t\etoa siitä, miten se paasl.Sl
siihen vapauteen, jota se suurin joukoin halki
koko isänmaan yhä suuremmalla jännityksellä
toivoo ja odottaa, Suomen kansalle ei ole näillä
piireillä ollut tässä asiassasanaakåall sanottavana.
Kielteise11ä ohj elmalla, moittimalla ja sättimällä
on koitettu päästä paljastamasta omaa kantaa.
011 kirjoitettu kyllä itsenäisyydestä: mutta jokai~
n en vähänkin ajatteleva lukija voi huomata, että
tälle sanalle annetaan milloin mikjn erilainen
sisällys. Kun viimeinen Venäjän hallituksen jul is~
tllskirja joku viikko sitten ilmestyi, palj astui
taaskin samainen kanta. Ei tosin tällä kertaa
juhlia vietetty, eikä ylistysvirret kaikuneet y h tä
heleinä kun maalisku uUa, mutta pääasiassa oli
sävy kuitenkin sama kuin ennen. Taaskin jonkunlai nell llöyrämielinen kiitollisuus siitä, että
Venäjän hallitus oli osoittanut muka kiitettävää
hyvälltahoisuutta Suomen asiain ratkaisemiseksi,
vaikka itse asiassa julistuskirjan sisällys ei missään suhteessa ole sopusoinnussa Suomen kausan
vaatimattomimpienkaan pyrkimysten kanssa. Tällaisella menettely1iä ei joukkoja lämmitetä, cikä
niitä valmisteta 'suuria tapauksia varten.
Sosialistien esiintymincn v iim ~ valtiopäivillä oli
sekin alaarvoista. H aparoiminen suuressa kysy·
myksessänune, kannan muuttaminen jokaisen tuulen puuskauksen mukaan, kieltäytyminen kaikesta yhteistyöstä itsenäisyyttä vilpittömästi ajavien porvarillisten ryhmien kanssa, tUlvautummen venäläisen sotilasjoukon lupauksiin ja
lausuntoihin ' kuin etenkin venäläisen sotaväen

,
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käyttäminen eduskunilan paiuostamiscksi, kaikki
tuo on jotakin niin alamittaista ja kyi)sy.mätöntä,
että surkuttelu täyttäisi sydämen, ellei ll'seimmiten häpeän tunue olisi liian valtava. Ja kuitenkin on minulla persoonallisesti se vakaumus,
että sosialistien toi!l1i~ta sisinnä rehellisesti tarkoitti Suomen itsenäisyyden palvclelllista, vaikka
sosialistiemme tavaksi tullut valtiollinen temppuilcminen antoi heidän esiintymisellecn ulkonai·
sesti tällaisen hntaran leiman. Tämän miftun
mielipiteeni sosialistien todellisesta rehell isestä
aikomuksesta rakennan minä vakaumukseen siitä,
että sosialistiml1le kyllä käsittävät, minkä vaaran
alaiseksi venäläisvalta meidän maaSSamme on
saattamaisiUaan heidän järjestönsä. Ilmeistä on,
että eduskunnan koossuolon aikana sosialistijärjestöissä anarkistiset voimat saavuttivat tuon
tuostakin pelottavassa määrin valtaa todellisten
sosialistien yli. Ja -joskin sosialistien johto, rivien
koossa pitämiseksi, taipui noudattamaan näitten
epäkypsiel1 järjestymättömien joukkojen raakoja .
vaistoja, ei se todista suillkaan,' etteivätkö johtavat sosialistimme olisi nähneet sitä vaaraa, mikä
uhkasi sosial istisen puolueen saavutuksia ja valt a-asemaa, jos täIlaiset hillittömät joukot pääsisivät heidän puolueessaan johtoon. Ja se läheinen yhteys, johonka sosialistimme ol ivat asettuneet kapinoiviin venäläisiin bolsheviikkiläis-sotAljoukkoihin, oli saattanut heidät siinä määrin
'anarkististen mie1ijohteitten alaisiksi, että sosialistiemme oman vapauden pel~stalllisvaisto kyllä
saattaa heitä ymmärtämään Suomen itsenäi-

•
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syyskysymyksen merkitystä maamme kehityksen
ainoana pelastuksena.
1'ahdon toivoa, että olisi ollut ja että vieläkin
on olemassa mahdollisuus päästä itsenäisyyskysymylGe.>sä yhteistoimintaan sosialistien kanssa. Mutta tätä yhteistoimintaa ei voida rakentaa
muulle pohjalle kuin vilpittömälle itseufusyyskaunalIe.
Ainoa positiivinen elrdotus venäläis-suomalaisell
kysymyksen ratkaisemiselle, minkä porvarillisten
piirien varovaisuusmiesten puolelta on julkisuu,teen tuotu, on vapaaherra R. A. Wreden !)Själfstäudighetsfrågan oeh Finlands Landtdag!) nimisessä lentokirjasessa mahdollisena ohj elmana
esittämä. 'l'ämän ehdotuksen pääsisällys 011, että
Suomelle turvattaisiin oman presidentin johdolla
itsenäisyys kaikilla muilla aloiUa pait,>i sotaan ja
rauhaan nähden, jonka lisäksi Venä jällä olisi
oikeus pitää Suomessa rauhan aikana laivastoasemia ja linlloitusten varustusväkeä. :l\1inä tahdon suoraan tunnustaa, että vielä jokll kuukausi
sitten kävi minUn käsitykseni Suomen t~levai
suudell rakentamisesta aivaiI yhteen vapaaherra
Wfeden ohjelman kanssa ja, vaikka kantani onkin sen jälkeen muuttunut, katson vapaaherra
Wreden lelltokirjasen ilahuttavaksi ilmiöksi itsenäisyysl..:ysymystä koskevassa väittelyssä, koska
siinä vihdoinkin kerran on esitetty positiivinen
ehdotus. Kuitcnkin on tä,>säkinlentokirjasessa 1a1lsepar<;ia ja sanontatapoj a, jotka ovat kuvaavia'
vanhe11lman polven suhtautumiselle itsenäisyyskysymyksecn nähden. Lallseparsi sellainen kuin

•
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om friheb kuvaamaan Suomen kansan
syvien rivien vapaudenkaipuuta valaisee räi·
keästi valonheittäjän tavoin sen sielullisen erimielisyyden, joka on olemassa vapaaherra Wreden
ajatuskannall ja niitten piirien käsitystavan välillä,· jotka kasovat, että tällä hetkellä Suomen
kansan eteen on asetettu vain yksi valtiollinen
tehtävä, vapautensa saavuttaminen ehkä ainoissa
tarjoutuvissa mahdollisissa oIois:;a. Tämän syvän psykoloogisen erimielisyyden paljastaa vphra
Wrede, kun hän "lausuu, että eduskuntavaaleissa
~kriket

on vatit,>ijain tehtävänä asettua

~ialisteja

ja

niitä, jotka v iime edu<:.kuunassa kävivät heidän
asioitaan» vastaan.
Varovaisuuskanuun rinnalla 011 maassamme
tunnetusti ja tuntlustetusti olemassa itsenäisyys~
suunta, jonka itsetietoinen merkitys tulee kai
kuvastumaan ensi eduskunnan porvarillisten ryh~
mien kokoonpanossa. 'tämän suunllan tUl1nuslauselmana on jo kauan ollut .irti Venäjästä».
Aluksi Takeutuen siihen oikeuteen, mikä meillä
suomalaisilla on niinkuin muillakin kansakun~
nilla saada määrätä omasta kohtalostamme, on
tälle suunnalle yhä selvemmäksi käynyt tämän
eron vältämättömyys. Suome.n kansan vuosisa~
taisen kehityksen tnlokset, jotka on saavutettu
mitä epäedullisellllllissa oloissa, tuntuvat meistä
olevan alttiiksi annetut, jos maamme yhteys Ve~
l1äjän kanssa saa j atkua. Minä sanoin jo aikai~
semmin, että vielä joku kuukausi sitten olisin,
ainakin minä omasta puolestani, oll ut valmis
hyväksymään Sen ohjelman, jonka v.apaaherra

\Vrede aikaisemmin mainitsemassani lentokir~
jasessaan on esittänyt~
Sillä tuntuuhan siltä
kuin me tällaisen järjestelyn kautta voisimme
saavuttaa täydellisen määräämisvallan maamme
kaikissa sisäisissä asioissa, kun voisimme sen tur~
vissa järjestää kansalliset, sivistykselIiset ja taloudelliset asiamme vapaasti oman harkintamme
mukaisesti samalla k.un me liitossa Venäjän
kanssa ja ollen erikoisasemas~a verrattuna Ilmihin maihin voisimme nallttia sekä Venäjän ,suUlvallan antamasta ulkonaisesta turvasta kuin taloudellisesti hyötyä Venäjän laajoista markkinoista etuoikeutettuna maana. Mutta olot ovat
kuukausi kuukaudelta muuttuneet j"a yhä synkenunältil näyttää Venäjän yhteiskunnallinen tulevaisuus. Viime Moskovan konferenssi, jonka
piti palauttaa alkeellinen valtioll,n~n järjestys
VeQäjän valtakuntaan, paljasti sensijaan sen rikkinäisyydell ja pitkälle" kehittyneen lahoomisen,
joka uhkaa Venäjän yhteiskuntaa perustllksiaan
myöten ..... Sen sijaan että yhJeiskunnalliset voimat olisivat saaneet vallan käsiinsä, on käynyt
yhä ilmeisemmäksi, että valtiota hävittävät' suunnat ovat ylivoimaisiksi paisuneet. Omassa maas- samme olemme saaneet yhä ·räikeämmässä muodos:;a tutustua tämän pitkälle kehittyneen anarkisen tilan ilmauksiin, jotka sille, joka tahtoo
asiata tarkemmin ajatella, paljastavat sen suunnattoman vaaran, mikä on uhkaamassa meidänkin maataInme. Me olemme saaneet joka päivä
sanomalehdistä lukea, miten kuriton Venäjän
!:otaväki meidän maassamme mellastelee elä-
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möiden kaikista laeista ja määräyksistä välittämättä. Olemme saaneet lukea, miten suomalainen
pappi Oulussa keskellä päivää ruoskitaan, miten

Satakunnassa upseerin johdolla sotajoukko ryös-

täen kulkee talpsta taloon, mitenkä Uude; sakaupungissa sotaväki byökäten rauhallisten ihmis.ten jlla~lViettoon raastaa naisia tehden heille .
häpeä1!isintä väkivaltaa miltei avonaisella kadulla. KunIlanlääkäri ammutaan .ilma n aihetta
Pohjois-Suomessa ja Itä~ Suomessa hyökkäävät
sotamiehet kiväärit käsissä yöllä rauhalliseen

taloon tappaen naisen vlloteeseensa ja pahoinpideUen talon isäntää. Satoihin on luettava ne

I

väkivallanteot. joihin venäläinen sotaväki on
tehnyt itsensä Suomessa syypääksi; mutta kuinka
mone3sa tapauksessa olemme saaneet kuuIla
siitä, että mikään rangaistus olisi seurannut näitä
iIkitöitä? Vähemmin meitä koskee, miten venäläinen sotaväki omia )}Sisäisiä asioitaan)} hoitaa,
upseerejaan teurastellen. Se meille kuitenkin on
valaisevaa, kun saamme kuulla Suomen kenraalikuvernöörin selittävän olevansa pakoitettu eroamaan virastaan selltähden, ettei hänellä ole mitään valtaa tänne sijoitetun sotaväen yli, Ne,jotka
ovat puolustaneet Venäjän hallituksen vaatimusta
saada Suomessa kiiyttää lakimme mukaan Suomen suuriruhtinaaUe tulevat oike udet, ovat perustaneet kantans'a siihen, että korkein valta täJsäkin maassa taktillisesti on Venäjän väliaikaisen
hallituksen käsissä. Viime aikainen kehitys antaa
meille kuitenkin syytä epäillä, että näin ainakaan
ellään on asianlaita. Mikä faktillinen vala Suo-

messa on sillä hallituksella, joka ei edes kykene
hallitsemaan tänne sijoittamiaan sotajoukkoj a?
Osottaahan kenraalikuvernööri Stahovitshin ero,
että ylin valta ei ole kuulunut hänelle tai hänen
edusta~al1een Venäjän hallitukselle, vaan venäläisen vallankumoukse1!isen sotaväen l1euvostome. Mutta ovathan nämätkin neuvostot tuontuostakin ilmoittaneet olevansa voimattomat kurissa pitämään yksityisiä sotamiehiä. Yhä selvemmäksi paljastuu se tosiasia, että tänne sijoitetulla venäläiseIlä sotaväellä ei ole mitään ylintä
vallanpitäjää, että sen keskuudessa vallitsee jo
nyt pitkälle kehittynyt anarkia . Kun kuitenkin
tämä sotaväki 011 aseilla varustettu "j a meidän
maassamme ei ole tätä vastaan asetettavissa aseellista voimaa, on Suomenkin hallitus vajollnut
yhä voimattomammaksi. J os yhteiskuntamme
tästä huolimatta pysyy koossa, niin tapahtuu se
ei suinkaan sentakia, että meillä on olemassa
n. s. ylin vallanpitäjä, vaan Jumalan kiitos sen tähden, että huolimatta siitä, ettei sell aista ylimm än
vallan käyttäjää enään faktillisesti ole. yhteiskUlltarakenne on osoittautunut tarpeellisen kiinteäksi. Varmaa kuitenkin on että loppumattomiin
saakka ei yhteiskuntarakennuksemll1c kestä satoihintuhansiin nousevan, asestetun anarkistisen
elementin täällä oloa. Me olemme jo sUIuksemme
saaneet nähdä, mitenkä Venäläisen ,>otaväen turvissa .... kotimaiset huligaanijoukot ovat er i seuduilla maatamme pelottavassa mää rin eri tilaisuuksissa voineet rankaisematta lakia rikkoa ja
yksilön pyhimpiä oikeuksia julkeasti maahan
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taJlata. Me näemme, mitenkä siveettöm:vys ve~
tää uhreikseen yhä lukuisempia joukkoja yhteiskuntamme heikommista naisjäsenistä ja pelolla
täytyy ajatella sitä aikaa, jolloin 'iota-ajan sekasikiöjQukot astuvat täysin oikeutettuillU Suomen
kansalaisia ottamaan osaa maamme kohtalon
määräämiseen.
J os niin olisi, että voisimme toivoa, että nämät
olot muuttuisivat rauhan palattua. niin voisinune ehkä myös luottaa siihen, etä yhteiskuntaolomme sen jälkeen taas vähitellen tasaantuisivat ja entiselleen palaantuisivat. Mutta tällaista toivoa meillä ei ole. Moskovan kokouksessa
annettiin venäläiseltä tahoilta peittelemätön selitys ;;iitä vielä pahemmasta- tilasta, joka tulee
seuraamaan rauhan tekoa. Atlneijan asec3ta riisuminen ja sotaväen palauttaminen rauhalliseen
toimintaan tulee sen mukaan tuottamaan vielä
sltutempia vaaroja yhteiskunnalle, kuin mitä nykyinen olotila ti~tää. On aivan ilmeistä, että tuhatvuotisen vääryydelle ja sonolle, pctokselle ja
varkaudelle rakennetun hallitusjärjestelmän kaaduttua ei tillaisissa oloissa kehittyneelle kansanainekselle hyvinkään lyhyessä ajassa rakenneta
järjestynyttä yhteiskuntaa.
Varmasti vuosikYllllllensiä tulee Venäjän kansa
saamaan kärsiä anarkian muodossa entisen hallitusjärjestelmän synneistä. Ja niinkauon kuin
me olemme yhdistettyjä Venäj'iän, <;aamme
mekin tuntea samaa alennustilaa kuin nyk)ään.
Siinä on jllUri vapaaherra Wreden ehdotuksen
heikko puoli, että se meille. ei lupaa lllinkään-

,
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"lai3ta

pelastusta pahimmasta vaarasta, Venäläisen sotaväen mielivallasta. Tähän va'3tannee
joku, että tämän ehdotuksen lllukaan me voimme
järjestää oman kotimaisen sotaväen maallllue
pllolustukseksi. Tällä sota väellä olisi silloin lähin tehtävä pitää kurissa tälUle vapaaherra Wreden ehdouksen mukaan sij oitettavaksi sallittu
veniHäinen sotaväki. Mikä tästä olisi seuraus?
Vapaaherra Wrede kysyy eräässä kohd.en kirja-

sessaall, ketä vastaan meidän tulisi tehdä vallan-

,
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kumous. Olot kai pian antaisivat siihen vastauksen, jos asemamme järjestettäi<;iin hänen ehdottamallaan tavalla. Mitä näin ollen olisimme
voittaneet? Ei ainakaan rauhaa ja rauhallisen
työn edellytyksiä.
Ei! kotien turvaa, kansallisvapauden suojaa ja
rauhallisen työn pysyvää pohjaa emme voi saavutt aa muulla lailla kuin pääsemällä täysin vapaaksi
Venäjäst{i. Euroopalla ei pitäisi olla mitään täl-·
laista järjestelyä vastaan. Pä~nvastoi n on Euroopan omalle turvallisuudelle ja sen taloudellisen
kehityksen vastaisuudelle suuresta merkityksestä,
että Venäjän vallankumouksen aiheuttamat välttämättörn9.sti sekaiset olot rajoitetaan alueellisesti
niin ahtaalle kuin suinkin. Ja !'iitä olemme kaikki
yk<;imie.liset, että jos riippumatta.. Venäjästä ja
sen kurittomasta sotajoukosta saamme olomme
itsenäisesti järjestää, niin voimme taata Euroopalle, että meidän yhteiskulltamme tulee kestämään ka:kissa vailleissa.
Euroopalle 011, samalla kun ilmi tuomme sen
aatteellisen pohjan, johon perustamme it~enäi-
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syysoikeutelll111e, esitettävä, se yhteiskunnallinen
välttämättömyys, joka pakoittaa meitä olemassa·
olomme nime3sä vaatimaan t'iyttä pesäeroa Venäjästä. Suomen Itsel1äisyysyhdistys on jo ryhtynyt alustaviin toimcupitei3iin kootakseell kaikki

t

tied9t venäläiseltä taholta täällä harjcttamasta
ilkivallasta ja olemme vakuutetut siitä, että jos
kaikki kansalaiset ryhtyvät avustamaan tätä
keräystyötä, me saamme aikaan valituskirjelmän,
joka puhuu sik .. j selvää kieltä, e~tä ~:urooppa
ymmärtää, että meidän itsel1äisyysvaatimuksemme on täysin sopll.3oinnussa sen pysyväiscn rau·

hanharrastuksen kanssa. jotka sotivat valtiot
tahtovat rauhan kautta Euroopan kansoil1~ antaa kOI vaukseksi niistä sanomattomista uhrauksista ja nimettömistä kärsimyksistä, joita ne ovat
saaneet sodan kautta kestää ja kantaa.

Onko Suomen Itsenäisyys taloudellisesti
mahdollinen?
Yhä selvemmäksi on kansamme itsenäisyysvaatimus käY9yt . Yhä la.ajenu.n in on voittanut
alaa se käsitys, että maan1me tulevaisuus niin
kauan kuin Suomi on kytketty Venäjän kohtaloihin, on perin epävarma ja että järjestys ja
työrauha ei ole maahamme palautettavissa vähemmällä kuin, että kansamme saa kaikissa suhteissa
itsenäisesti a"s ioitaan järje:;tää. Huolimatfa...siitä
että maamme kaikki puolueet ovat periaatteellisesti asettuneet puolustamaan itsenäisyyttä ja
vaalijulistuksissaan sanovat kyllä kaikki siihen

"pyrkivänsä, kuulee yksityisiltä tahoilta epäilyk-

siä lausuttavan siitä, onko kansamme kykeneväinen y lläpitämään itsenäisyyttään.
Nämät
epäilijät tuovat esiin tukena mielipiteilleen joko
sen, ettei meidän kansamme muka olisi valtiotamuodostava kansa tai että me taloudellisesti emme
jaksaisi kestää itsenäisenä kansana.
Tämä ensimäincll väit.e on niin pintapuolinen
ja ontto, ettei siihen tarvitse sanoja vastaukseksi
tuhlata. J05 mikään niin Suomen kansan oikeustaistelu on osoittanut, että kansamme osaa panua
arvot!. laill iselle oikellsjärjestykseUe, johonka jokainen valtiomuoto lopullisesti perustuu.
Kysymys siitä, onko meillä taloudellista voimaa kantamaan itsenäisyyden tuomia lisätaakkoja, on sen sijaan vakavampi ja vaatii selvitystä.
ElIenulle jaksaisi itsenäisenä kansana elää,
johtllisi kai se joko niistä suoranaisista lisämenoista, joita itsenäisyys mukanaan tuo, taikka
siitä asemasta, mihin kansantaloutemme on kehittynyt Venäjän taloudellisCli elämän yhteydessä .
. Jos nykyinen oikeudellinen suhde Suomen ja
Venäjän välillä tulee katkaistuksi, tulee tietysti
suuri muutos tapahtumaan myöskin molempien
maiden välisissä kauppasuhteissa.
Mitä ensiksi itsenäisyyden aiheuttamiin luenoihin tulee, niin on selvä, että sekä sotaJaitos että
ul koedustus vaativat runsaasti varoja. Kuitenldn
on ensiksi huomattava, että jos Suomi jäisi
Venäjän yhteyteen, niin Venäjä nähtävästi tulisi,
itse ollessaan kauhean verota~kan painamana.

vaatimaan , että Suomi ottaisi osaa sotakustannuksiin sekä sotalaitoksen ja ulkoedustuksen
aiheuttamiin menoihin.
On vaikeata mennä
sanomaan kuinka suuriksi nämät vaatimukset
tulisivat. mutta sen ainakin voimine tietää, että
sotalaitok3en menoihin vaadittaisiin meitä ottamaan osaa ainakin 20 miljoonalla. Tällä määrällä
voi Suollli~ kuitenkin käytännöllisesti järjestäen
sotalaitostaan suorittaa ne menot, jotka tarvitaan
oman sotalaitoksen ylläpitämiseki. 'Niinpä maksoi
enne!l Balkanin sotia Serbian sota laitos 20 miljoonaa vuosittain. Samoin Norjan ja Bulgarian menot
sotalaitokseeu eivät nousseet kuin 28 miljoonaan.
Kun meidän kansamme ei ole mikään valloittaja
kansa eikä pyri rajojaan laajentamaan naapurikan~ allisuuksien kustannuksella ja kun rajal11me
puolustu'3suhteessa ovat erinomaiset, voimme jonkinlaisella vat;llluudella päättää, että vapaana kansana menomme sotalaitokseen ei tulisi suurel1miksi kuin jos jäisiuUlle VelläjänyhteyteeJl. Ulkoedustuksen aiheuttamat menot ovat tietysti
meille aivan uudet. Mutta nämä menot eivät
voi nousta kuin korkeintaan pariin miljoonaan,
jos järjestämme ulkoedustuksemme käytännöllisiä
tarkoihtksia silm ällä pitäen. Sitäpaitsi on huomattava, että näitten menojen vastapainona tulisi
olemaan se suoranainen hyöty, minkä oma kotlsulaattilaitos ja muu kauppaedustus liike-elämällemme tuottaisi. Siis näihin seikkoihin rakentuva
epäillys itsenäisyytenllne mahdollisuuteen nähdcn
civät mitenkään pidä paikkaansa.
Meidän tulee siis kohdistaa tutkimuksemme pää-
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asiallisesti siihen seikkaan, mitenkä itsenäisyy~
temrne tulisi vaikllttamaUll kauppasuhteisiimme
ulk6maittell, lähinnä Venäjän kanssa.
Ensiksi
meidän silloin on muistettava, että Sllomalaisvenäläiset kauppasuhteet on järjestetty hyvinkin
yksipuolisesti Venäjän etuj a silmällä pitäen . Kun
kaikki venäläiset tuotteet tulevat tullivapaina
rajattomassa määrässä Sliomeen, on "Venäjä sensijaan rakentanut esteitä tuIlimaksujen ja limiittirajoitusten llIuodossa suomalaisiIle tavaroille. Jos
Suomi olisi riippumattomuusslIhteessa Venäjään
nähden, tul isivat vienti- ja tuontiolot järjestettäviksi sopimuksen kautta, ottamalla huomioon
molempien maitten tarpeet.
Voidaksemme arvostefla Suomen ja Venäjän
välisiä taloudellisia suhteita siinä tapauksessa,
että Suomi tulisi riippumattomaksi, täytyy meidän vähäisen tarkastaa molempien maitten nykyistä taloudellista vuorovaikutusta, voidaksemme sitet,l käsittää, missä määrin Venäjä on Suomelle välttämätön ja missä määrin Suomi VettäjäUe hyödyllinen. Mutta ennenkuin tähän tarkastukseen käymme, luomme silmäyksen maamme
tuonnin ja viennin yleiseen luonteeseen.
Meidän maamme tuolluissa kuvastuu selvästi
kansamme yhä nopeampi yhteiskunnallinen kehitys. Kansamme tarpeet ovat yhä suuremmassa
määrin saaneet samanlaisen suunnan kuin muilla
eteenpäin pyrkivillä sivistyskansoilla on .
Vanhat ihmiset, jotka eivät ole jaksaneet seurata kehitystä, eivätkä syventyneet nykyaikaiseen taloudelliseen elämään, haikeasti valittavat
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kansa.tlllue lisääntyvää ylellisyyttä.' viittaamalla
si ihen, että ylellisyystavaroitten kulutus on viimeisenä vuosih.)'mmenenä suuresti kU!,lvanut. 25
vuoden kuluessa (1890-19 15) on siten kahvin kulutus hCllkilöä kohti noussut 2.32 kilosta lähes 4. kiloon
(3.98) ja sokerin kulutuS 5.74 kg. - 14 .05 kg:aan.
K uitenkin ovat nämät luvut, jos niitä verrataan
vastaaviin lukuihin muissa sivisiysmaissa, hyvinkin rauhoittavia. Skandinaviassa, Alankomuissa,
Sal-"Sassa ja Iso-Britanniassa ol i sokerin kulutus
paljon suurempi kuin Suomessa ja kahvin k äyttö
on Suomessa alhai~empi kuin Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa. Kun tähän lisää. että jo ennen
sitä aikaa, jolloin Suomessa saatiin kieltolaki,
alkoholin kulutus Suomessa oli pienempi kuin
yhdessäkään muussa Europan lllaa~ sa, emme voi
syyHä valittaa, että kansamme olisi osoittan.;it
liiallista nautinnonhimoa. P aitsi näitä ylellisyystavaroita, joidenka kulutus parannettujen kulkulaitosten ja kohonneen elinta~ on kan~s a kaikkialla sivistysmaissa lisäänqrvät, on Suomen tuontiin kohottavasti pääasiallisesti vaikuttanut näihin tuotteisiin verrattavat tavarat kuten raakapUllvilla ja kmtkaat tai myöskin elpyneen teollisuuselämäll vaatimat tavarat: raakameta11i, koneet, kivihiilet j. n. e. 1'ähä n tulee vielä lisäksi
tuontimme tärkein erä - syömävilja.
Meidän maanviljelykselllme ei m itenkään kykene, tiiiukuin me kaikki kyllä nyt saamme tuntea, tyydyttämään kansamme jokapäiväisen leivän vaatiml1ksia. Enemmän kuin 2/ 3 osaa kansallU11e rukiin tarpeesta on ulkomailta hankittava
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ja vehnätarpeista 98 %. Meidän UlaaJlllue on
siten ollut mitä suurimmassa riippuvaisuus-suhteessa ulkomaista. 'l'ähäll 011 vaikuttanut tietysti $umeksi osaksi maamme pohjoinen ilmasto.
Toiseksi siihen on vaikuttanut tullipolitiikkamme,
joka ei ole tuonti tullien kautta ollenkaan pyrkinyt kehittämään suurempaa kotimaista viljatuotantoa. Tämä tullipolitiikkanune suunta on
oHut seurauksena siitä yleisesti vaUaUa olleesta
käsityksestä, että mitään niin suutta maailmansotaa ei voisi syntyä, joka tekisi viljan tuonnin
maahamme mahdottomaksi. Erehdyksemme on
puolustettavis'ia sillä, että useitten muittenkin
maitten hallitukset ovat tehneet saman erehdyksen. Sodan jälkeen on sentähden hyvinkin
luultavaa, että useimmissa maissa tapahtuu jyrkkä muutos tässä kohdin tu1lilaillsäädännön alalla.
Meidän erehdyksemme on kuitenkin senki n takia
helposti puolustettavissa, kun ajattelemme, että
meillä olisi faktilliseti ollut mahdotonta järjestää
olomme toiselllaisiksi riippuvaisUllssuhteemme
takia Venäjästä. Venäjähän on ollut meidän
suurin viljantuottaj amme ja tullin määräämistä
Venäjän viljalle ei olisi meille koskall1 sall ittu.
Minä en tahdo muneroilla väsyttää, multa tahdon
ainoastaan tode·n taa kaksi seikkaa. Ensiksikin
että leipävi ljan ja varsinkin vehnän kulutus Suomessa on viimeisinä aikoina hyvin suurissa määrin lisääntynyt. Mutta toiseksi, että meidän kansamme vieläkin on, vertaamalla sen leipäviljan
kulutusta, paljon vaatimattomampi kuin esim.
Skandinavian kansat. Kun tähän lisäämme vielä,

että myöskin kanSanlllle perunain kulutus on
ainoastaan noin zls osaa Skandinavian maitten
kulutuksesta henkilöä kohti laskettuna, niin emme
voi Sanoa, että kansamme vielä suurissa piirtein
eläisi missään tuomittavassa ylellisyydessä. Toiselfa puolin on kuitenkin selvä, etL'l.meidän talouspoliti ikkamme tulee, varsinkin jos valtiollisen
riippuJllattomuutemme saavutamme, tärkeimpänä
silmämääränään pitämään tarpeellisen ja yhä
rUllsaamlUan ravinnon hankkimisen kansallemme.
Kuten jo yllä viittasin tulee nähtävästi meidän
maassamme, jos itsenäis~ ys saavutetaan, kansalllme maataviljelevä väestö vaatimaan tullilainsäädän.nöll apua kotimaisen leipäviljan tuotallnon kartuttamiseksL Ja jos kohta voimmekin
osoittaa, että me, ollenkaan lisäämättä viljelysalaammc, yksinpä parantamalla lallllallhoitoa
voimme nykyisellä viljelysalalla tuoUaa kaiken sen
viljan,' mitä kansamme omaksi toimecntuJokseen
välttämättömästi tarvitsee, niin tulee kuitenkin
monta aikaa kulumaan, CIUlenkuin maanviljelystämme voimme kohottaa tällaiselle kannalle.
Siihen mennessä -täytyy meidän taloudellisesti
kyetä muita tavaroita viCI11ällä hankkia itsellemme
ne varat, jotka tarvitsemmc kansamme elämänvaatimusten tyydyttämiseksi. :M itkä nämät varat
ovat, osoittaa vientitilastomme.
Toivottavasti voimme järkiperäisesti hoitamalla muitakin elinkeinoaloja, esim. edistämällä
kalastusta tuhansissa vesistöissäullllC, löytää uusia
vienti tavaroita, mutta suurissa piirtein tulee vien-
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timme kuitenkin luultavasti olemaan laadultaan
samanlainen kun tähän asti.
Vientimme tärkein lähde ovat metsämme.
Metsät p.ntavat · meille suurimman osan niistä
vielltlarvoista, joilla ostamme kulutusta varoitamme ulkomailta. Jo varsinainen puutavara
s. t. s. sahatuotteet antavat 50 % Suomen vientitavaroitten arvosta, johon tulee lisäksi metsii:mme
perustuvan paperiteollisuuden osuus, joka tekee
lähes 25 %. Vuonna H.l13 perustui vientimme
% osaksi (74.8 %) metsiimme. Lähinnä oli maatalous kaikkine sivuelil1keinoineen, joka vastasi
172. %.
Kaiken muun teollisuuden osuus oli
ainoastaan '7.9 %. Kun metsiin 'perustuva teoUisuutetume myi ulkomaille tavaroita sanottuna
vuonna enemmän kuin 300 miljoonan edestä "niin
kehruu, nahka, metaUi- ja mineraali-, tupakkay. m.
teollisuutemme kaikki yhteensä veivät tavaroita
maasta ainoastaan 30 miljoonan markan arvosta.
Metsäteollisuutemme vientiarvo 011 lisääntynyt
hyvin nopeasti. Viisikolmatta vuotta sitten teki
se ttlnpiluvuin ainoastaan kuudennen osan nykyisestä arvosta. Sen vientiarvon kohoaminen on
johtunut osaksi kylläkin siitä, että metsämaat
yhä sunremmassa määrin ovat joutuneet teollisuudeil palvelukseen, mutta vielä enemmän siitä,
että teollisuutemme on ruvennut raaka-aineena
käyttämään sellaistakin tavaraa, joka ennen ar,",-ottamana hylättiin, kuin varsinkin siitä, että
teollisuus on alkanttt yhä pitemmälle jalostaa tuotteitaan. Kehittän}ällä metsäteollisnupamme yhä
järkiperäisenul1in samaan suuntaan voimme var-
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masti lisätä metsiemme tuotteitten vientiarvoa
vähentämättä metsäpääomaamme.
Suomen vienti on suuressa määrin 'kohdistu- nnt VenäjäIle. Varsinainen puutavara, sahateollisuuden tuotteet hakeutuvat kyllä merten yli
K Bki- ja Länsi-Eurooppaan, mutta paperiteoUisuutemme tuotteet ovat sen sijaan vielä suuresti
riippuvaisia Venäjän markkinoista.
l'ässä 6n
kuitenki n huomattavissa se omituinen kehityksen
piirre, että vähemlllän pitkälle kehitetyt valmisteet, kuten puuvanuke ja pahvi, jotka alkuaan
melkein yksinomaan Venäjälle myytii n, ovat
sieltä hakeutuneet nekin Keski- ja Länsi Eurooppaan. Sen sijaan 011 paperi ja sitä suuremmassa
määrin, mitä jalostetumpaa tavara on ollut, yhä
vielä pääasiallisesti Venäjälle myyty. 'l'ässä kuvastuu Venäjän teollisuuden heikkous, Meidän
tulee nim. muistaa, että Venäjä 011 Euroopan
metsistä rikkain maa j a että sillä siis on luonnon
puolesta edellytykset kerran nousta tärkeäksi tekijäksi puujalostusteollisuuden alalla.
Venäjän
kehittymättömät
y.hteiskuntaolot,
yksityistä
vapautta sortava hallitus j a ehkä kausan luonnekin ovat kuitenkin rakentaneet esteitä yksityiselle yritte1iäisyydelle. Kun lisäksi Pohjois-Venä.j än metsäisimmät seudut ovat valtion omaisuutta,
On venäläinen vanhoillisuuteen kiintynyt virkavalta voinut etenkin tällä alatla ehkäistä kehitystä,
Ainoastaan vaivoin on puuteollisuus
Venäjällä kehittynyt ja vieläkin on se niin alkuperäise1lä kannalla, että se ei voi tyydyttää niitä
Venäjän kansan tarpeita, jotka kohdistuvat pi-
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telI.1pään jalostettuull 'tavaraan. JOS muutenkin
tarkastamme Venäjän ja Suomen välisiä kauppasu1,Iteita, niin siinä esiintyy yleispiirteenä suomalaiselta taholta teotlisu\1stuotteittcn vienti ja
Venäjältä taas raaka-aiueitten ja clintarpeiUen
tuonti Suomeen.
Kun siis väitetään, että Suomi talollocllisessa
suhteessa ei voJ elää riippumattomana Venäjästä,
niin tarkottanee tämä väitös, joko sitä, että viljan
ja raaka-alueitten saanti Venäjältä kävisi valtiollisen eron jälkeen mahdottomaksi, t~ikka, että
Venäjän markkinat sulettaisiin Suomen teollisuudelta, ja tähäu liittynee silloin vielä se ajatus,
että Suomelle kävisi mahdottomaksi hankkii
JIIuualta välttämätt,ömästi tarvitsemiaaJl ja nykyään Venäjältä luomiaan tavaroita, tai mahdotto*
mak:ii Uluualle myydä niitä tuotteita, joita se
nyt Venäjälle myy.
Kun koetamme ottaa näitä ajatuksia arvos*
teltaviksemme, täytyy meidän ensiksikin koettaa
itsellemme selvitellä. mikä on Venäjä sodan
jälkeen. Lienee tällöin en~iksikil1 varmana pi*
dettävä, että Velläjän~ maantieteellinen alue ei '
tule sodan jälkeen olemaan sama kuin ennen sotaa.
Puolan ero Venäjästä on jo varma asia, san!Oin
lienee I.iett uan ja Kuurilllllaan laita. Jo näitten
alueitten eroittalllinen Venäjästä on hyvin tärkeä
Suomen ja Venäjän väliselle kallppasuhtee.lle.
Puola on ollut tärkeä b!ollisuuskeskus ja Puolan,
I.iettuan ja KuurinIUaan metsiin on perustunut
tuntuva osa entisen Venäjän keisarikunnan pa*
periteollisuudesta ja; mikäli minä luulen: sen
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kehittynein osa. 'tämä seikka tietää sen, että
Venäjän tarve saada paperia Suomesta käy entistä
kipeälllllläks.i. Sillä kaikesta päättäen ttl1evat
nämät Venäjältä valloitetut maat kauppataloudellisesti läheisesti liittymätin Saksaan. Jos vielä
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niin kävisi, että Ukraina ,saavuttnisi yaltiolliscn
i tsenäi~yydell, vaikuttaisi se myöskin syvä!'.ti Suomen ja Venäjän välisiin kauppasuhteisi"in. Ukraina näet on tärkeä vHjanvientimaa ja sitäpaitsi
on sieltä peräisin suurin osa siitä so~erista, mikä
' Venäjältä tuodaan Suomeen. Me jätämme kuitenkin tästä tämän mahdollisuuden syrjäiin ja
ajattelemme Ven~jän säilymistä nykyisen rintaman rajaisella kokonaisuutena.
Vi lj atlvicntimaana 011 Venäjällä aivan joht,a va
asema maailmassa. l"laaill1lallviljunvicnnistä, joka
ennen sotaa nousi noin 30 miljoonaan tonniin,
tuli Venä~än osalle noin 10 miljoonaa. Sodan jälkeen, jolloin Venäjän talous tulee esiintymään
hyvin horjutettuna ja valtiovelat korkoineen
vaatimaan suunnattomia maksuja ulkomaille, on
Venäjän kansa pakoitettu, jos se lnielii välttää
täydellistä valtio taloudellista luh istumista, ponnist amaan kaikki voimansa voidaksensa u lkom aille viedä n iitä varoja, joita se ilman suurempia
perustam iskusta.nnuksia voi saada irti. Sen täytyy
koettaa myymällä ulkomaille tavaroita hankkia
ni itä varoja, joita se tarvitsee maksujensa suorittamiseen. Ei voida ajatellakaan, että kohta sodan
jälkeen Venäjä voisi missään suuremmassa mä~rjn
/
kehi ttää teol1isuuttaan, kun sen sijaan sen h arrastukset tulevat kohdistumuull maanviljelys-
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tuotteitten vieuuin lisäämiseksi. Kun lisäksi ottaa
huomioon, että sotaa käyvissä maissa on e1pynyt
aivan uudenaikainen pyrkimys lisätä omaa maanviljelystuotalltoaan ja kotimaisen maanviljelyksen s uojelemiseksi varmasti tlll~aall rakentamaan
tuntuvia esteitä ulkomaalaisen viljan tuonnille,
ei luulisi olevan vaikeata Venäjän kanssa saada
aikaan kauppasopimus,. jonka kautta Suomelle
turvuttaisiiil sen viljan saaminen kohtlwllisiin
h intoihin, minkä Suomen kansa tarvitsee. Samulla tavalla ylllluärtääkseni Venäjän horjuu- '
tettu kahsantalous tulee kauan olemaan pakoitettll
suostumaan lIIuittenkin raaka-aiueitten
myyntiin. On muistettava, että kun Puolan ja
KlImiumuan1 teollisuus Oil käyttänyt paljon
Sisä-Vcnäjäl{ raaka-aineita, niin näiden siis
täytyy rauhan tultua entistä suure mmassa määrin hakeutua ulkomaille.
Samalla myöskin Venäjän paperitarve tulee
esiintymään yhtä suurena kuin ennen.
'l'ällä
alalla· kyllä Suomen paperillviejät nähtävästi
joutuisivat tuntuvasti suurcnilllan kilpailun alaisiksi kuin aikaisemm in , koska lienee vaikeata
ajatella, että vapaa Suomi voisi hankkia itsellensä edullisenunan aseman kuin muut paperia valmistavat maat.
Kun kuitenkin raaka-aineen
saanti SUome53a on halvempi kuin kilpailevissa
maissa j a kun Suomen paperiteollisuus sodan
aikana o n ollut tilaisuudessa järjestämään rahataloudelliset asiansa aivan toiselle kannalle, kuin
mitä "ne olivat ennen sotaa, niin ei luulisi, .että
kilpailu meiltä kävisi ylivoimaiseksi.
Meidän
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tulee lisäksi ottaa huomioon, että puunsaanti
raaka-aineeksi on käynyt koko maailmassa vuosi
vuodelta yhä vaikeammaksi, samalla kun kulutustarve on suunnattomasti kasvauut, joten asemamme kilpailUssa on käynyt helpommaksi.
Vapaalta Suomelta vaaditaan tietysti stltu\Uattoman tarmokasta talouspolitiikkaa, joka silmämääräkseen asettaa meille edullisten kauppa~opi
musten aikaansaamista. Tämän politiikal~ täytyy
pyrkiä siihen, että saamme: ,metsätuotteemme
maasta viedyiksi niin jalostettuina kuin suinkin.
TnontiJl1\lat l....·yllä koettavat mikäli mahdollista
niin järj estää kauppasopimukset, että raakaaineita suositaan valmisteiden kustanlluksella.
Mlltta meillä 011 paperitllotteiden ohessa sahateoUisltustu9tteissrunme tärkeä kauppatavara,
jonka aVlllla me voimme kauppasopimuksiin
edukseml11e vaikuttaa.
Jos kävisi niin, että syystä tai toisesta Venäjä ei
meille voisi tai tahtoisi luovuttaa tarvitsemiamme
raaka~ailleita, tai tahtoisi kieltäytyä vastaanottamasta
teollisuustuotteitammc,
mm
on
maailma avara ja varsinkin Etelä-Amerikan, pää~
asiassa Argentinan, nopeasti kehittyvä ll1aa~
talous tarjoaa meille mahdollisuuksia saada näitä ·
tavaroita.
Jo nyt . on Argentinan viljullvienti
lähes puolet Venäjän viennistä ja kohoaa ripein
askelin. Samoin Argentina kehittyy yhä suuremmassa määrin sellaisten tavaroittell kulutusl
maaksi, jotka muodostavat tärkeimmän osan
viennistämme. J o muutamia vuosia sitten kääntyi
Argentinan haijitus Suomen puoleen, perusti
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tänne oman kenraalikonsulaatin ja ko'e tti saada
aikaan suoranaisia liikesuhteita Suomen ja Ar~
gentinan välille. 'l'ämä osoittaa, että vtlorovai.
kutu,:> ei olE' mahdoton aikaansaada ja varsinkin
sen jälkeen, kun me saamme suoranaisen. höyrylaivayhteyden Sl1011len ja Argentinan välille.
luulisi Suomen kauppaedustukse11e helpoksi Argentillau kanssa saada flikaan edullinen kauppasopimus.
Se talollshaara, joka nähtävästi tulisi eniteu"
kärsimään valtiollisesta erosta Suomen ja Venäjän
välillä, on mekaaninen teollisuutemme., Tällä
alatla" olisivat ruotsalaiset ainakin aluksi meille
ylivoimaisia kilpailijoita.
Me saisimme aluksi
tyytyä tyydyttämään tällä alalla pääasiassa omia
tarpeitalllllle. Mutta täytyy otaksua. että ajan
010011 asiat paraneisivat. Kaikissa tapauksissa
ei tämän teollisuutemme vienti Venäjälle, joka
ei nouse llluuta kuin noin 7.G miljoonaan markkaan, mitenkään voi olla esteenä vapauspyrkimyksellemme.
Lyhyesti: ero Venäjästä merkitsee meille kyllä
taloudellisesti jonkinlaisia vaikeuksia ja vaatii
meiltä entistä _ paljon ' suurempaa huolenpitoa
järkiperäisen "talouspolitiikan alalla, mutta ei
mitenkääll voi saattaa kansantaloutlamme horjutetuksi.
Päin vastoin täytyy meidän toivoa,
että tällainen suuri tapaus herättäisi eloon aivan
uusia voimia, antaisi kansalliselle toiminnalle
taloudellisellakin alalla voimakkaita sysäyksiä
ja valaisi yritteliäisyyteen innostuksfu hen,keä.
Juuri se joka niin suuress'a määrIn on ollut Sillä
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lähteenä, josta Saksan talous on ammentanut ne
hämmästyttävän runsaat voimat, joille Saksan
taloudellinen suuruus on rakennetht.
Taloudelliselta kannalta katsottuna ei eromme
Venäjästä voi olla tälle maalle vahingoksi. On
varmana pidettävä, että Venäjän kansa on vai·
loituskautensa aikana s. o. tsaarien hallitessa
aivan liiallisessa määrin kuluttanut voimiansa
uusien maitten ja alueitten valloittamiseksi ja
nä itten maitten vierassukuisten kansojen pitämiseksi kuuli aisuudessa.
Ulkonaisen suuruuden
takia on sisäinen voimistuminen laiminlyöty,
joka nyt om Venäjän surkean tilan peräisimpänä
syynä. Kieltämällä entisen imperialistisen politiikan, antamalla vapauden ennen sorta milleen
k ansoille sekä asetttunalla hyviin naapuriväleihin
näiden kanssa voi Venäjän Ij:ansa, suuntaen
voimansa sisäisiin uudistuksiin, löytää itsellensä
tien pelastukseen ja kukoistukseen. Kuvaavan
esimerkin siitä, mitä kansa voi voittaa kohdistamalla kaikki voimansa omaan ltseensä, tarjoaa
Ruotsi. Ruotsin- N'orjan unioonin hajoaminen,
joka vastoin Ruotsin tahtoa norjalaiselta taholta
ajettiin läpi, vapautti Ruotsissa ne voimat. joita
oli käytetty ainaisiin unioonikinasteluihin, ja
etsivät ne toiminta-alansa Ruotsin omassa sisäisessä elämässä. Seurauksena on ollut uusi nousukallSi Ruotsille yhteiskunnan kaikilla eri aloilla.
22. IX. 1917 .
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