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1. Johdanto 

1.1 Yhdysvaltain ulkopolitiikan traditio ja Samoa 

”Aikakautena, jolloin William H. Sewardin ja Ulysses S. Grantin 

laajentumispolitiikka estettiin kongressin toimesta, Alaskan sopimusta 

pilkattiin, James G. Blainen panamerikkalaisuus päättyi epäonnistumiseen 

ja Havaijin liittäminen [Yhdysvaltoihin] jätettiin tulevaisuuteen, oli 

Yhdysvallat valmis liittymään sopimuksiin, jotka koskivat Samoaa ja jotka 

eräällä tavalla muodostivat valtion ensimmäisen sitovan liittolaisuuden 

sitten Ranskan liittolaisuuden vuodelta 1778.”1 

Yllä oleva lainaus on peräisin Stuart Andersonin artikkelista ”Pacific Destiny” and 

American Policy in Samoa, 1872-1899 ja se kuvastaa osuvasti sekä Samoan tilanteen 

eriskummallisuutta, että syytä miksi aiheesta kiinnostuin. Yhdysvallat oli 1880-luvulle 

tultaessa noudattanut jo vuosisadan verran kahden tärkeän auktoriteetin, George 

Washingtonin ja Thomas Jeffersonin (Yhdysvaltain 1. ja 3. presidentit) määrittämää 

ulkopoliittista linjaa, jonka keskiössä oli poliittinen eristäytyneisyys Euroopan 

suurvaltapolitiikasta: Yhdysvaltain tienä olisi vältellä kaikkia ”sitovia liittolaisuuksia” 

(entangling alliances)2, koska ne voisivat turhaan viedä Yhdysvallat sotaan. Yhdysvaltain 

tulisi siis keskittää huomionsa läntiselle pallonpuoliskolle eli Amerikoiden mantereisiin, 

johon ohjasi myös presidentti James Monroen ja ulkoministeri John Quincy Adamsin 

vuonna 1823 muotoilema Monroen oppi, jonka mukaan Yhdysvallat pitää Amerikoiden 

mantereita etupiirinään, josta eurooppalaisten tulee pysyttäytyä poissa ja vastineeksi 

Yhdysvallat ei puutu muun maailman asioihin. Poliittisessa mielessä tämä pitkään 

toteutuikin, sillä Yhdysvallat keskittyi 1800-luvulla laajentamaan läntistä rajaseutuaan 

Tyynellemerelle, jonka asuttamiseen maa keskittyi aina 1890-luvulle saakka.3 

Taloudellisessa mielessä Yhdysvallat ei elänyt eristyksissä muusta maailmasta, vaan 

                                                           
1 Anderson 1978, 45. Anderson lainaa presidentti Clevelandin puheita vuosilta 1893 ja 1894. ”At a time 
when the expansive policies of William H. Seward and Ulysses S. Grant were handily defeated in the 
Congress, the Alaska treaty was ridiculed, James G. Blaine’s pan-Americanism ended in failure, and 
Hawaiian annexation remained a task for the future, the United States was ready to enter into agreements 
regarding Samoa that constituted, in a sense, the nation’s first entangling alliance since the French treaty 
of 1778.” 
2 Entangling alliance on hieman hankalasti suomeksi kääntyvä termi, sillä yhtäältä se kääntyy sitovaksi 
liittolaisuudeksi ja toisaalta sen voi kääntää sotkevaksi liittolaisuudeksi. Englanninkielinen termi sisältää 
nämä molemmat vivahteet, toisin kuin suomenkieliset vastineet. Käytän tutkielmassa käännöstä sitova 
liittolaisuus, mutta sen tulee tulkita sisältävän myös ”sotkevan liittolaisuuden” ulottuvuuden, sillä sitä 
sotkevuutta Yhdysvalloissa nimenomaan kammoksuttiin. 
3 Esim. Dulles 1956, 5–17. 
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kauppaa käytiin muiden kanssa ja kaupallisia sopimuksia tehtiin. Kokonaan 

eristäytyminen muusta maailmasta on siis myytti, joka on kumottu jo pitkän aikaa sitten.4 

 Tässä poliittisen eristäytyneisyyden kontekstissa Samoan tapaus nousee 

Andersonin lainauksen tapaan esiin hyvinkin eriskummalliseksi tapaukseksi. Samoan 

kriisiksi kutsutussa tilanteessa Yhdysvallat osallistui vuosina 1887-1889 kahteen eri 

konferenssiin tilanteen rauhoittamiseksi, kävi lähes sodan partaalla Saksan kanssa ja 

menetti kolme sotalaivaa hurrikaanille, ennen kuin Berliinissä kesällä 1889 Iso-Britannia, 

Saksa ja Yhdysvallat pääsivät sopimukseen saarten hallinnon järjestämisestä ja 

vihollisuuksien lopettamisesta. Miten oli mahdollista, että Yhdysvallat keskitti 

huomionsa pienen Tyynenmeren keskellä sijaitsevan saariston tapahtumiin ja tämän 

tutkimuksen kannalta, kuinka siihen reagoitiin Yhdysvalloissa? 

 Samoan saaristo on Tyynellämerellä sijaitseva saariryhmä, joka on pinta-

alaltaan noin 3 000 neliökilometriä, mikä vastaa suunnilleen Oulun kunnan kokoa. 

Saaristo sijaitsee eteläisellä Tyynellämerellä Australian ja Yhdysvaltain välissä, matkan 

ollessa Sydneyhyn noin 3700 kilometriä ja Kaliforniaan 6400 kilometriä. Saaristo 

koostuu kolmesta isommasta saaresta ja joukosta pienempiä saaria lähettyvillä.5 Saarten 

alkuperäisasukkaiden määrästä ei ole varmaa tietoa ennen vuoden 1900 väestönlaskentaa, 

mutta sen on arvoitu olleen noin 28 000 1880-luvulla.6 Tiedonkulku saarille 1800-luvulla 

oli erittäin hidasta: uutiset kulkeutuivat kolmessa viikossa höyrylaivalla Uuteen-

Seelantiin, josta sitten sähkösanomalla tieto välitettiin kohti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. 

Saarten merkitys 1800-luvulla ulkopuolisille valtioille oli hyvin pieni: saarilla ei 

kasvatettu kopran7 lisäksi juuri mitään myytäväksi kelpaavia kasveja, eikä saarilla sen 

vuoksi elänytkään kuin vain korkeintaan muutama sata länsimaalaista ihmistä 

alkuperäisasukkaiden lisäksi. Saarten alkuperäisasukkaat elivät vielä 1800-luvulla 

heimoyhteiskunnassa, eikä länsimaalaisten vaikutus saarilla ollut vielä 1800-luvulla 

kovin pitkäikäistä, sillä ensimmäinen pysyvä kosketus eurooppalaisiin saarelaisille oli 

tullut vasta 1830-luvulla lähetyssaarnaajien myötä.8 

 

                                                           
4 Esim. LaFeber 1965, 1–3. 
5 Liite 1 ja 2, kartat. 
6 Kennedy 1974, 2 alaviite 3. 
7 Kookospähkinän kuivattua siemenvalkuaista, josta voidaan tehdä kookosöljyä. 
8 Kennedy 1974, 1–4. 
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1.2 Tutkimuskysymykset, lähteet ja sanomalehtitutkimuksesta 

Tässä tutkimuksessa keskityn Samoan kriisin tarkasteluun yhdysvaltalaisten 

sanomalehtien pääkirjoitusten kautta vuosina 1887-1890. Itse kriisin voi katsoa 

päättyneen jo vuonna 1889, mutta ulotan tarkastelujakson vuoteen 1890, koska tilanteen 

päättänyt Berliinin sopimus julkaistiin vasta alkuvuodesta 1890. Tutkimuksessa perehdyn 

aineistona käyttämiini lehtien pääkirjoituksiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

millaisena Samoan kriisi näyttäytyi yhdysvaltalaiselle lehdistölle vuosina 1887-1890? 

Minkälaisena lehdet näkivät Yhdysvaltain todellisen ja toisaalta halutun roolin kriisin 

osallisena? Näkivätkö lehdet Yhdysvaltain osallistumisen Samoan kriisiin oikeutettuna 

tai haluttuna tekona osana valtion ulkopolitiikkaa? Kuinka lehdet suhtautuivat 

Yhdysvaltojen päätökseen osallistua vieraan kansan hallinnon järjestämiseen 

yhteistyössä kahden eurooppalaisen suurvallan kanssa? Entä miten lehdet reagoivat 

tehtyyn sopimukseen? Vielä yhtenä kysymyksenä tutkimuksessa on, että millaisia 

ulottuvuuksia Samoaan liittyvä keskustelu nosti esiin laajemmassa ulkopoliittisessa 

keskustelussa? 

Lähteinä tässä tutkimuksessa käytän seuraavia yhdysvaltalaisia 

sanomalehtiä: New York Times (demokraatteja kannattava), The Brooklyn Daily Eagle 

(sitoutumaton, demokraatteihin kallellaan), The Sun (New York, ei selvää linjaa mitä 

kannattaa), The Inter Ocean (Chicago, republikaani), Chicago Tribune (republikaani), 

San Francisco Chronicle (republikaani), Los Angeles Daily Herald (demokraatti), The 

Record-Union (Sacramento, Kalifornia, republikaani), Pittsburg Dispatch (sitoutumaton). 

Lehtien poliittisen suuntautumisen olen joko itse päätellyt lehden uutisoinnissa 

käyttämästä kielestä ja suhtautumisesta uutisissa varsinkin maan poliittiseen johtoon, 

lehden omasta määritelmästä poliittiselle kannalleen tai sitten muiden kyseisen 

aikakauden lehtien tekemistä määritelmistä toisista sanomalehdistä. Lehdet olen valinnut 

sillä periaatteella, että niiden täytyi löytyä maksullisesta www.newspapers.com 

palvelusta, johon on digitoitu valtava määrä amerikkalaisia sanomalehtiä. Toisekseen 

valintakriteerinä on ollut puoluepoliittinen jakautuma: olen pyrkinyt ottamaan huomioon 

molempia puolueita selvästi kannattavia lehtiä, että sitoutumattomia lehtiä tarkasteluun 

mukaan. Kolmantena kriteerinä on ollut maantieteellinen jakauma lehdissä, jotta eri osat 

maasta olisi edustettuina tarkastelussa. Neljäntenä lehtien valinnassa vaikutti Samoasta 

uutisoinnin laajuus: tein digitoituihin lehtiin sanahaun ”Samoa” ja valitsin lehdiksi niitä 

päivittäin julkaistavia lehtiä, joihin sanahaku antoi paljon osumia. Sanahaku otti 

http://www.newspapers.com/
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tulokseen mukaan myös muut kuin pääkirjoituksissa esiintyneet hakutulokset, mutta 

mielestäni voi kohtuudella olettaa, että lehdissä jotka uutisoivat muutenkin Samoasta 

paljon, niin ne ottavat myös pääkirjoituksissaan eniten kantaa tilanteeseen. Vielä 

viidentenä kriteerinä oli digitoitujen sanomalehtien laatu: valitsin tarkasteluun vain lehtiä, 

jotka on digitoitu vähintään kohtuullisella laadulla ja lehden numerot täytyi olla kaikki 

digitoituna vuosilta 1887-1890. Ainoa poikkeus tähän on Pittsburg Dispatch, josta oli 

saatavilla vain vuodet 1889-1890. 

Tutkimuskirjallisuuden puolella Samoan kriisi on jäänyt melkoisen vähälle 

tutkimukselle. Syynä tähän on uskoakseni se, että Samoan tilanne on jäänyt hieman 

myöhemmin 1890-luvulla alkaneen Yhdysvaltain imperialismin tutkimuksen jalkoihin 

kyseisen aikakauden tutkimuksessa. Monet diplomatian historiat ohittavat Samoan 

muutaman lauseen tai parhaimmillaankin vain parin sivun mittaisella, hyvin yleisen tason 

esittelyllä. Aiheesta on kuitenkin tehty kaksi laajempaakin esitystä, joita käytänkin tässä 

tutkimuksessa tapahtumakulun ja valtiojohdon näkökulman ymmärtämisen selkärankana. 

Ensimmäinen niistä on Delawaren yliopiston historian professori George Rydenin jo 

vuonna 1933 julkaistu The Foreign Policy of The United States in Relation to Samoa, jota 

käytetään muussakin Samoaan liittyvässä tutkimuksessa ehdottomana perusteoksena. 

Rydenin teos kattaa Samoan ja Yhdysvaltain väliset suhteet aina ensimmäisistä 

yhteyksistä amerikkalaisten ja saarelaisten välillä 1800-luvun alkupuolelta Samoan 

lopulliseen jakoon Yhdysvaltain ja Saksan kesken 1899. Ryden pohjaa tutkimuksensa 

pitkälti Yhdysvaltain poliittisen johdon kirjeenvaihtoon ja ulkopoliittisiin asiakirjoihin. 

Itse käytän myös Rydenin teosta ymmärtääkseni Yhdysvaltain poliittisen johdon 

näkemyksen kriisissä.  

Toinen laajempi teos pelkästään Samoasta on kansainvälisiin suhteisiin ja 

suurvaltapolitiikkaan keskittyneen historioitsija Paul Kennedyn teos The Samoan Tangle 

– A Study in Anglo-German-American Relations 1878-1900 vuodelta 1974. Kennedy 

keskittyy kirjassaan pääasiassa kolmen osallisena olleen suurvallan, Iso-Britannian, 

Saksan ja Yhdysvaltain, valtiojohtojen välillä tapahtuneeseen kanssakäymiseen, käyttäen 

lähteenään maiden ulkoministeriöiden aineistoja ja kirjeenvaihtoa. Kennedyn fokus on 

enemmän Euroopan valtioiden puolella kuin Yhdysvalloissa, mutta Kennedy käsittelee 

varsinkin vuodet 1887-1889 varsin kattavasti myös Yhdysvaltain näkökulmasta. Vaikka 

sekä Ryden että Kennedy käsittelevät Samoan kriisiä varsin laajasti, on heidän 

molempien näkökulmansa lähes puhtaasti valtiojohtoisen diplomatian tasolla. He 
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käyttävät amerikkalaisen yleisön reaktion avaamiseen hyvin vähän lähteitä, käytännössä 

he perustavat käsityksensä muutamaan yksittäiseen pääkirjoitukseen parista eri lehdestä, 

jotka on otettu julkista mielipidettä seuranneesta Public Opinion -julkaisusta, mutta 

kumpikaan ei analysoi laajemmin yhteyttä Samoan kriisin ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan 

välillä lehdistössä. Näin ollen koen, että on tarpeen laajentaa analyysiä useampiin lehtiin 

ja pidemmälle aikajänteelle. Kennedyn ja Rydenin teosten lisäksi olen käyttänyt muuta 

tutkimuskirjallisuutta, joissa Samoaa käsitellään yleensä huomattavasti lyhyemmin. 

Taustalla tällä tutkimuksella on ollut Walter LaFeberin esittämä ajatus Yhdysvaltain 

noususta imperialistiseksi suurvallaksi, jonka hän tuo esiin teoksessaan The New Empire 

– An Interpretation of American Expansion 1860-1898. LaFeberin argumentti on, että 

Yhdysvaltain nousu imperiumiksi ei tapahtunut hetkessä 1890-luvulla, vaan se oli 

vähittäisen kehityksen tulosta edeltävinä vuosikymmeninä.9 Muuten teoksessa on 

tutkimuskirjallisuutta käytetty vähemmän, huomion ollessa enemmän itse 

alkuperäislähteiden eli sanomalehtien pääkirjoitusten analyysissä.  

 On ehkä paikallaan nostaa muutama huomio vielä esiin sanomalehtien 

käytöstä historiantutkimuksen kohteena, kuten Melvin Small aiheesta on kirjoittanut 

toimittamassaan Public Opinion and Historians. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä: 

pääkirjoitusten analyysi ei edusta ajan yleistä mielipidettä. Lehtien pääkirjoitusten 

perusteella emme voi tietää, mitä mieltä ihmiset todella ovat tutkittavasta asiasta olleet, 

vaikka olisi kuinka laaja sanomalehtiaineisto käytettävissä. Toisekseen, vaikka emme voi 

tietää mitä ihmiset ovat lukemistaan uutisista ajatelleet, voimme olettaa, että ihmiset 

ostavat lehtiä joiden ajatusmaailman tai näkökulman kanssa he ovat samaa mieltä: 

voimme siis jossain määrin olettaa, että demokraatteja kannattava henkilö ostaa ja lukee 

demokraattipuoluetta kannattavaa lehteä. Lehdet siis kirjoittavat juttunsa lukijakuntaansa 

silmällä pitäen. Kolmanneksi Small nostaa huomion siihen, että emme voi sivuuttaa 

lehtien kirjoitusten vaikutusta ajatusten ja mielenkiinnon ohjaajina. Sanomalehti oli 1880-

luvulla käytännössä ainoa uutisten lähde, joten voi hyvin olettaa ihmisten keskustelleen 

varsinkin poikkeuksellisten tapahtumien aikaan tapahtumista sanomalehtien tarjoamien 

näkökulmien kautta, jolloin sanomalehtien pääkirjoitusten voi jossain määrin olettaa 

kuvastavan ajan henkeä ja ajatusmaailmaa.10 

                                                           
9 LaFeber 1966, 1–60. 
10 Small 1970, 13–21. 
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2. Samoan kriisi valtiojohdon näkökulmasta 

2.1 Yhdysvaltain kiinnostus saariin ennen vuotta 1887 

Yhdysvaltain kiinnostus Samoan saariin alkoi yksityisten toimijoiden aktiivisuuden 

kautta, ei niinkään hallituksen omasta aloitteesta. 1860-luvun lopussa Yhdysvalloissa oli 

saatu valmiiksi maata mullistava rautatiehanke: maata halkoi nyt koko mantereen poikki 

menevä rautatie, jonka odotettiin tuovan suuren lisäyksen kaupankäyntiin koko 

mantereelle. Rautatie mahdollisti idässä valmistettujen teollisuustuotteiden kuljettamisen 

länteen San Franciscoon ja siitä eteenpäin Aasiaan. Kiinnostus Samoaan heräsi 

kaupallisissa piireissä pian rautatien valmistumisen jälkeen mahdollisena väliasemana 

Aasiaan suuntautuvalle kaupalle.11 Väliaseman rakentamisen lisäksi amerikkalaisten 

mielenkiinto saarilla kohdistui maanomistukseen tai oikeastaan maalla keinotteluun.12 

Yksi kaupallisista toimijoista oli newyorkilainen laivanrakentaja ja keinottelija William 

Webb, joka halusi aloittaa höyrylaivaliikenteen San Franciscon ja Australian välillä. 

Myös Webb näki Samoan mahdollisena väliasemana höyrylaivalinjalleen ja hänen 

onnistui saada hankkeelleen myös Yhdysvaltain laivaston tukea. Webbin pyynnöstä 

laivaston korvetti kommodori Meaden johdolla teki matkan Samoalle kartoittaakseen 

saariston mahdollisuuksia sekä satamana, että mahdollisuuksien mukaan saada sopimus 

aikaan paikallisten kanssa sataman käyttöoikeuksista.13 Meade havaitsi alueella olevan 

Pago-Pagon luonnonsataman olevan juuri sellainen kuin aiemmin sitä oltiin kuvailtu, 

nimittäin ”Tyynenmeren alueen parhaaksi maanympäröimäksi satamaksi.” Meaden 

onnistuikin saada paikallisten päälliköiden kanssa aikaan sopimus, jolla Yhdysvalloille 

taattiin yksinoikeus Pago-Pagon luonnonsataman oikeuksiin. Sopimusta ei kuitenkaan 

hyväksytty senaatissa ja se jäi näin ollen ratifioimatta.14 

  Yhdysvaltain kiinnostus Pago-Pagon satamaan oli kuitenkin Meaden 

retken jälkeen herätetty, eikä se sammunut, vaikka senaatti ei kaikkea laajentumista 

vastustaessaan suostunutkaan Meaden neuvottelemaa sopimusta allekirjoittamaan. 

Niinpä Yhdysvaltain hallitus päätti hankkia lisää tietoa satamasta ja sen 

                                                           
11 Bailey 1980, 422. 
12 Maakeinotteluja varten perustettiin Keski-Polynesian maa- ja kauppakomppania (CPLCC), josta 
annettiin osuus myös kalifornialaissenaattorille Cornelius Colelle, jotta yhtiö saa valtion tukea hankkeelle. 
Rigby 1988, 229. 
13 Van Dijk 2015, 84–85. 
14 Dulles 1965, 98–99; Van Dijk 2015, 85. 
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käyttömahdollisuuksista ja lähetti saarille Albert Steinbergerin hankkimaan tietoja. 

Steinberger teki parikin matkaa Samoalle, joista jälkimmäisellä hän sekaantui 

perusteellisesti Samoan poliittisen elämän järjestelemiseen. Hän kirjoitti Samoalle 

perustuslain Yhdysvaltain mallin mukaan, jonka jälkeen Samoan kuningas pyysi 

Steinbergeria pääministerikseen, johon hän suostui. Tilanteen sekavuutta kuvaa hyvin, 

että Steinberger vielä lisäksi tarjosi palveluitaan saksalaiselle Godeffroy & Sohn -

yritykselle, jolla oli plantaasiviljelmiä saarilla. Yritys suostui järjestelyyn, jossa he tukivat 

Steinbergeriä taloudellisesti ja vastineeksi Steinberger järjesti yritykselle etuoikeuksia 

maakeinottelussa. Steinbergerin menettelytapoihin kyllästyneet ulkomaalaiset saarilla 

onnistuivat lopulta painostamaan kuninkaan erottamaan Steinbergerin ja hänet 

karkotettiin saarilta brittiläisellä sotalaivalla.15 Steinberger piti loppuun asti itseään 

Yhdysvaltain hallituksen edustajana saarilla, mikä hyvin kuvastaa ulkomaalaisten 

toimintatapoja saarilla: yksityisten ja valtiollisten toimijoiden suhteet sekoittuivat saarilla 

tämän tästä, minkä vuoksi Steinbergerkin pystyi ”edustamaan” samaan aikaan useiden eri 

tahojen intressejä saarilla. 

 Steinbergerin toimista huolimatta Yhdysvaltain kiinnostus saariin tai 

ainakin Pago-Pagon satamaan säilyi koko 1870-luvun. Myös samoalaiset olivat 

halukkaita yhteistyöhön ulkomaiden kanssa: samoalaiset pyysivät useaan otteeseen 1870-

luvun aikana sekä Iso-Britannialta, että Yhdysvalloilta alueen ottamista suojelukseensa 

protektoraattina. Molemmat maat kuitenkin kieltäytyivät tästä toistuvasti. Samoalaiset 

jopa lähettivät Washingtoniin lähettilään pyytämään saarten anneksointia vuonna 1876. 

Vaikka tähän eivät yhdysvaltalaiset suostuneet, onnistui lähettiläs Le Mamean, ”tatuoitu 

prinssi” kuten häntä lehdissä kutsuttiin, saada Yhdysvallat mukaan kirjalliseen 

sopimukseen saarten kanssa. Vuonna 1878 allekirjoitetun sopimuksen mukaan 

Yhdysvallat sai oikeudet Pago-Pagon satamaan ja vastineeksi siitä Yhdysvallat lupautui 

tarjoamaan välitysapua, jos Samoa joutuisi kiistoihin jonkin kolmannen vallan kanssa, 

jonka kanssa Yhdysvalloilla oli myötämieliset välit.16 Tutkimuskirjallisuudessa vuoden 

1878 sopimusta on analysoitu hieman eri tavoin. Esimerkiksi Barry Rigby on pitänyt 

sopimusta poikkeavana sen välitysapua tarjoavan artiklan vuoksi ja jopa ”sitovana 

liittolaisuutena” ja myös osa aikalaissanomalehdistä näki sopimuksen enemmän sitovana 

                                                           
15 Van Dijk 2015, 86–89. 
16 Pletcher 2001, 81–82. Englanniksi artiklassa viitattiin Yhdysvaltain tarjoavan sen ”good offices” kiistan 
ratkaisemiseksi. 
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kuin se todellisuudessa oli.17 David Pletcher on esittänyt sopimuksesta mielenkiintoisen 

tulkinnan liittyen ”välitysavun” merkitykseen. Hänen mukaansa koko sopimus perustui 

lopulta väärinymmärrykseen, joka johtui samoalaislähettilään Le Mamean 

kokemattomuudesta diplomatian saralla. Pletcherin mukaan samoalaiset nimittäin 

ymmärsivät välitysavun tarkoittavan salaista protektoraattia, kun taas amerikkalaisille ei 

missään nimessä ollut kysymys siitä, vaan ainoastaan tarjouksesta toimia välittäjänä 

satamaoikeuksia vastaan.18 Stuart Anderson artikkelissaan Pacific Destiny näkee Samoan 

kanssa solmitun sopimuksen merkityksen, kun katsoo kenen muun kanssa solmittiin 

tällainen ”välitysapua” -artiklan sisältävä sopimus koko 1800-luvun aikana: 1858 Kiinan 

ja Japanin kanssa sekä 1882 Korean kanssa. Anderson nostaakin vuoden 1878 Samoan 

sopimuksen osaksi laajempaa traditiota, joka hänen mielestään tapahtui Yhdysvaltain 

ulkopolitiikassa 1800-luvun jälkipuoliskolla: Yhdysvaltain katseen suuntautumiseen 

Tyynellemerelle.19 

 Vielä 1870-luvun lopulla nähtiin enemmänkin Samoaa koskevien 

sopimusten solmimisia. Sekä Saksa että Iso-Britannia solmivat omat sopimuksensa 

Samoan kanssa mm. kauppaan ja alueen satamien käyttöoikeuksiin liittyen vuoden 1879 

aikana. Samana vuonna Saksa, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Samoa pääsivät 

sopimukseen myös Samoan suurimman asutuskeskittymän, Apian kaupungin hallinnosta. 

Kaupunki määritettiin neutraaliksi alueeksi mahdollisen sisällissodan syttyessä, jotka 

olivat kohtuullisen yleisiä saarilla. Lisäksi Apian hallinto annettiin saarella olevien 

ulkovaltojen konsulien johdettavaksi.20 Yhdysvaltain senaatti ei tosin koskaan ratifioinut 

kyseistä sopimusta, mutta de facto Yhdysvaltain konsuli saarilla noudatti sopimusta.21 

 Aina 1880-luvulle asti Samoasta kiinnostuneet ulkomaalaiset olivat 

pääsääntöisesti yksityisiä toimijoita, joilla oli kaupalliset intressit mielessä. Muutos tähän 

tapahtui 1880-luvun alun Saksassa, kun kansleri Otto von Bismarckin johtamassa maassa 

tapahtui poliittisen suhdanteen muutos: Saksassa nousi suuri kiinnostus 

siirtomaaimperiumia kohtaan. Bismarck oli pitkään pitänyt Saksan erossa 

siirtomaakilpailusta, keskittyen enemmän Euroopan sisäisiin asioihin. Kuitenkin 1880-

luvun alussa tähän tuli muutos ja saksalaiset halusivat maalleen siirtomaita, jotka nähtiin 

                                                           
17 Rigby 1988, 233. 
18 Pletcher 2001, 82. 
19 Anderson 1978, 50. 
20 Van Dijk 2015, 96. 
21 Shippee 1958, 72. 
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suurvallan arvovallan ja statuksen merkkinä. Parhaat alueet olivat kuitenkin jo menneet 

Saksan liittyessä siirtomaakilpailuun muita myöhemmin, joten Saksa joutui keskittymään 

kauempana oleviin alueisiin.  Samoa oli luontainen paikka Saksalle yrittää ulottaa 

poliittista kontrollia, sillä saksalaiset olivat saarten suurin ulkomaalaisväestö sekä 

määrältään, että varallisuudeltaan ja omistuksiltaan saarilla.22 Saksa rupesikin nopeasti 

lisäämään vaikutusvaltaansa Samoalla. Tohtori Stübel, Saksan konsuli Samoalla, saikin 

vuoden 1884 lopulla ohjeet tehdä saarten kuninkaan Malietoan kanssa sopimuksen, jossa 

Saksan vaikutusvaltaa mm. Samoan lainsäädäntöön ja saksalaisten etujen suojelemiseen 

liittyen lisättäisiin. Marraskuussa 1884 kuningas Malietoa myös allekirjoitti käytännössä 

Stübelin saneleman sopimuksen, tosin heti sopimuksen solmimisen jälkeen Malietoa 

kertoi Iso-Britannian ja Yhdysvaltain konsuleille suostuneensa sopimukseen pakon 

edessä.23 Tästä alkoi kiista Samoan poliittisesta kontrollista. 

 Stübelin ja Malietoan sopimuksen jälkeen Stübel aloitti rankaisutoimet 

Malitoaa kohtaan, koska Malietoa ei suostunut noudattamaan sopimusta, jonka hän katsoi 

allekirjoittaneensa pakon edessä. Rankaisutoimena Stübel muun muassa otti Apian 

kaupungin hallintaansa. Hän ilmoitti samoalaisille, että ei halua sotaa Samoaa vastaan ja 

että paluu rauhan aikaan onnistuu, kunhan Malietoa suostuu noudattamaan sopimusta. 

Saksalaiset sekoittivat tilannetta myös tarjoamalla materiaalista apua Malietoan 

kilpailevalle heimopäällikölle, Tamaseselle, joka julistautui kuninkaaksi aloittaen näin 

kapinan saarilla. Malietoa olisi varsinkin tässä kapinan alkuvaiheessa kyennyt 

tukahduttamaan sen, mutta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian konsulit ohjeistivat Malietoaa 

olemaan tekemättä mitään, minkä Malietoa myöhemmin kertoi tulkinneensa tarkoittavan, 

että he ottaisivat Samoan suojelukseensa. Tilanne Samoalla säilyi siis arkana vuoden 

1885 ajan, kun Stübel käytännössä odotti hetkeä ja tekosyytä, jonka varjolla hän voisi 

ottaa saaret kokonaan Saksan hallintaan. Stübel ei kuitenkaan uskaltanut toimia ilman 

selkeää syytä ja hänen toimintaansa vaikeutti Iso-Britannian ja Yhdysvaltain konsuleiden 

jatkuva protestointi hänen toimiaan vastaan Samoalla.24 Yhdysvallat varsinkin otti 

suhteellisen jämäkän asenteen Saksan toimiin saarilla: vuonna 1885 uusi ulkoministeri 

Thomas Bayard ohjeisti saarille lähtevää uutta konsulia Greenebaumia, että Yhdysvaltain 

”moraaliset intressit vaativat, että Yhdysvallat katsoo huolestuneena kaikkia yrityksiä 

saattaa Tyynenmeren saarien itsenäisiä yhteisöjä ulkomaisen vallan alle; oli kyse sitten 

                                                           
22 Dobson 1978, 42. 
23 Ryden 1933, 277–279. 
24 Ibid., 285–290. 
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Saksan tai Englannin toimista.”25 Konsuli Greenebaum tulkitsi ohjeitaan melkoisen 

laveasti, kun keväällä 1886 peläten saarille saapuvien saksalaisten sotalaivojen ottavan 

saaret suojelukseensa, julisti hän Samoan saaret Yhdysvaltain protektoraatiksi ja nosti 

Yhdysvaltain lipun Samoan lipun kanssa samaan salkoon.26 Heti Greenebaumin teosta 

kuultuaan ulkoministeri Bayard kuitenkin tuomitsi teon ja huomasi, että saarille on 

kehittymässä tulenarka tilanne. Sen ehkäisemiseksi Bayard päätti kutsua koolle 

konferenssin, jossa Samoan tilanne voitaisiin ratkaista rauhanomaisesti.27 

 Ulkoministeri Bayardin kutsu konferenssiin tuottikin tulosta: sekä Iso-

Britannia että Saksa suostuivat siihen. Ennen kuin konferenssi oli tarkoitus pitää kesällä 

1887, lähettivät ulkovallat Samoalle edustajansa tutkimaan saarten tilanteen ja 

raportoimaan maalleen siitä. Bayard lähetti saarille George Batesin, jonka raportin 

lopputuloksena oli, että Yhdysvaltain tulisi konferenssissa pyrkiä saamaan mandaatti 

hallita Samoaa perustuen Yhdysvaltain kaupallisten intressien vähyyteen ja 

puolueettomaan asemaan siirtomaakilpailussa.28 Bayardin kutsuma konferenssi 

kokoontui Washingtonissa kesällä 1887 neuvottelemaan Samoan saarten kohtalosta. 

 

2.2 Washingtonin konferenssista tilanteen kuumentumiseen, 1887-1889 

Kesällä 1887 Washingtoniin kokoontuivat Iso-Britannian ja Saksan kokousedustajat 

Yhdysvaltain ulkoministerin Bayardin johtamaan konferenssiin. Konferenssin 

tavoitteena oli purkaa Samoan saarille syntyneet jännitteet ja järjestää saarten olot siten, 

ettei konfliktia ulkovaltojen välillä syttyisi. Lähtökohdat konferenssille eivät kuitenkaan 

olleet erityisen hyvät useistakin syistä. Ensimmäisenä varsinkin Saksan ja Yhdysvaltain 

välejä hiersi kansleri Bismarckin uskomus siihen, että Yhdysvallat olisi antanut tukensa 

Samoalle alkuvuodesta 1887, kun Samoa tavoitteli valtioliittoa Havaijin kuninkaan 

kanssa. Todellisuudessa Yhdysvallat ei tukenut tätä Tyynenmeren saarien liittoa, mikä 

sitten kuihtuikin kokoon.29 Ryden tekee oivan huomion samoalaisten asenteesta saartensa 

kohtalosta Washingtonin konferenssin alla: samoalaiset hakivat tukea protektoraatin tai 

valtioliiton muodossa niin Yhdysvalloilta, Iso-Britannialta kuin Havaijiltakin 

                                                           
25 Ryden 1933, 296. Lainaus Bayardin ohjeista konsuli Greenebaumille. 
26 Ibid., 306–307. 
27 Kennedy 1974, 55. 
28 Ibid., 64. 
29 Valtioliiton luonteesta kts. Ryden 1933, 329–339. Saksan epäluulosta kts. Kennedy 1974, 65. 
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nimenomaan Saksan toimien pelossa. Suurin saksalainen yritys saarilla, D.H.P.G. oli 

ajanut etujaan varsin aggressiivisesti, minkä vuoksi saarelaiset liittivät Saksan vallan 

D.H.P.G.:n toimintaan, mikä ajoi heidät hakemaan tukea muilta mailta. Englanninkielisiä 

maita kohtaan ei tunnettu yhtä suurta antipatiaa pitkälti sen vuoksi, että saarilla oli ollut 

lähetyssaarnaajia molemmista maista jo 1830-luvulta alkaen, mikä paransi saarelaisten 

suhteita Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan.30 

 Toiseksi konferenssilla oli haastava lähtötilanne Bayardille, sillä hänen 

kätensä olivat paljon enemmän sidotut kuin Saksan, koska Bayardilla oli suurempi vastuu 

äänestäjäkunnalle. Niinpä Bayardilla oli omat haasteensa pelkästään linjan löytämisessä, 

jolla konferenssiin lähteä: jos ottaa liian tiukan linjan Saksan toimia vastaan, niin saa 

vastaansa sekä kovuudestaan tunnetun kansleri Bismarckin, että todennäköisesti 

Yhdysvalloissa perinteisen, eristäytyneisyyttä kannattavan äänestäjäkunnan ja 

voimakkaan saksalais-amerikkalaisen äänestäjäjoukon. Tämän lisäksi Bayardin asemaa 

vaikeutti Saksan oma toiminta, joka jatkui oikeastaan koko Samoan kriisin ajan. 

Saksalaiset nimittäin vaikuttivat pelaavan kaksilla eri korteilla Samoan suhteen: siinä 

missä saksalaiset saarilla toimivat aktiivisesti ja aggressiivisestikin saarelaisia kohtaan, 

niin virallinen Saksan ulkoministeriön linja oli jatkuvasti tilannetta vähättelevä ja 

rauhoittelevaan pyrkivä. Tällaisena linja jatkui aina vuoteen 1889 asti.31 

Kolmantena konferenssin onnistumista hiertävänä asiana voi pitää jo 

ennakkoon tiedossa ollutta Yhdysvaltain ja Saksan varsin erilaista näkemystä siitä, 

kuinka saarten olot tulisi järjestää. Vaikka Yhdysvaltain puolesta saarilla käynyt Bates oli 

raportissaan suositellut saarten hallinnon järjestämistä yhden valtion johdolla, ei 

Yhdysvaltain ulkoministeri tätä ratkaisua hyväksynyt. Näin ollen viimeistään 

konferenssin alettua ja maiden esitellessä ehdotuksensa saarten olojen järjestämisestä 

kävi selväksi, että konferenssi tulisi epäonnistumaan. Saksalaiset esittivät saarten 

hallintoa mandaatilla hallittavaksi sille valtiolle, jolla oli saarilla suurimmat taloudelliset 

intressit aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Ei ehkä niin sattumalta konferenssin hetkellä 

nämä intressit olivat selvästi suurimmat Saksalla.32 Saksan kantaa myötäili konferenssissa 

myös Iso-Britannia, joka oli keväällä 1887 Yhdysvaltain tietämättä salaisessa 

sopimuksessa luvannut tukensa Saksalle Samoan asioissa, saaden vastineeksi Saksan tuen 

                                                           
30 Ryden 1933, 332–333. 
31 Kennedy 1974, 64. 
32 Ryden 1933, 348–350. 
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toisaalla.33 Bayard kohtasi siis kahden eurooppalaisen suurvallan vastustuksen, kun hän 

esitti oman ehdotuksensa saarten hallinnon järjestämisestä. Bayardin melko 

monimutkainen ehdotus perustui pohjimmiltaan enemmän paikallisten omaan 

vallankäyttöön, pitäen ulkomaalaiset käytännössä ainoastaan neuvonantajina kuninkaan 

neuvostossa.34 

Kahden hyvin erilaisen ehdotuksen yhteensovittaminen osoittautui 

mahdottomaksi. Bayard vastusti Saksan ehdotusta sen vuoksi, että vaikka siinä 

periaatteessa oli vaihtuvuus mandaatilla hallitsevalla, tulisi se käytännössä tarkoittamaan 

Samoan suistumista Saksan siirtomaaksi. Tätä taas Yhdysvallat ei voinut Bayardin 

mukaan suvaita, kuten Bayard konferenssin istunnossa julisti. Hänen mukaansa Samoa 

oli maantieteelliseltä sijainniltaan tulevan kauppareitin väliasemana Yhdysvalloille niin 

tärkeä varsinkin sitten, kun Keski-Amerikan kannaksen läpi rakennetaan kanava35, että 

Yhdysvallat ei voi sallia sen luisuvan Saksan haltuun.36 Saksalaiset taas eivät Rydenin 

mukaan voineet hyväksyä Bayardin ehdotusta paikallisten dominoimasta hallinnosta, 

sillä saksalaiset pelkäsivät menettävänsä vaikutusvaltaansa ja maa-alueitaan, mikäli 

paikalliset itsenäisesti pääsisivät päättämään muun muassa maanomistuksesta.37 

Hallinnon muodon lisäksi ongelmana yhteisymmärryksen löytymiselle oli 

Samoan kuninkuus. Yhdysvallat pitäytyi tiukasti siinä, että aiemmin ulkovaltojen 

yhteisesti tunnustama Malietoa oli edelleen Samoan kuningas, kun taas Saksa piti 

Malietoaa ja tukemaansa Tamasesea kilpailevina päällikköinä. Yhdysvallat katsoi Saksan 

tuen Tamaseselle tarkoittavan, että Tamasese olisi käytännössä Saksan nukkehallitsija, 

jos hän pääsisi kuninkaaksi.38 

 Ei olekaan suuri yllätys ottaen huomioon osallistujien suuret erimielisyydet, 

että konferenssi epäonnistui ja se käytännössä päättyi loppukesästä 1887, kun osallistujat 

päättivät lykätä konferenssin jatkamista konsultoidakseen hallituksiaan. Konferenssi oli 

onnistuttu pitämään ainoastaan hallitusten välisenä tietona, eikä tieto konferenssista tai 

                                                           
33 Kennedy 1974, 62–63. 
34 Ryden 1933, 346–347. 
35 Tässä vaiheessa ei ollut vielä selvää mihin kanava rakennetaan, vaihtoehtoina olivat Panaman ja 
Nicaraguan kanavat, joista jälkimmäistä pidettiin vielä todennäköisempänä. 
36 Ryden 1933, 354. 
37 Ibid., 366. 
38 Ibid., 324. 
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ylipäätään sen epäonnistumisesta levinnyt julkisuuteen ennen kuin vuoden 1888 lopulla, 

jolloin tilanne Samoallakin oli jo huomattavasti räjähdysherkempi. 

 Välittömästi Washingtonin konferenssin jälkeen alkoi Samoalla tapahtua. 

Tapahtumat käynnistyivät itseasiassa niin nopeasti, että saksalaisilla oli ollut suunnitelma 

jo konferenssin aikana, mitä tehdä, jos konferenssi epäonnistuu. Saksalaiset olivat 

siirtäneet saarille sotalaivoja konferenssin aikana ja konferenssin loputtua he odottivat 

postilaivan lähtevän saarilta, jottei uutisia saarten tapahtumista pääsisi julkisuuteen 

muutamaan viikkoon. Postilaivan lähdettyä saksalaiset esittivät kuningas Malietoalle 

sakkovaatimuksen, jossa he vaativat korvauksia väitetyistä samoalaisten tekemistä 

loukkauksista Saksan keisari Wilhelmin syntymäpäiväjuhlinnan aikaan sekä väitetyistä 

samoalaisten tekemistä varkauksista ja vahingonteoista saksalaisia viljelijöitä kohtaan 

edellisiltä muutamilta vuosilta. Sakkovaatimus oli paikallisille korkea, 13 000 dollaria. 

Malietoa pyysi aikaa harkita ja kerätä rahat kokoon, mutta jo samana iltapäivänä 

saksalaiset julistivat sodan henkilökohtaisesti Malietoaa, ei Samoaa, vastaan.39 

 Saksan sodanjulistuksen jälkeen Malietoa ensin pakeni saarilla olevaan 

viidakkoon, mutta antautui pian välttääkseen sisällissodan syttymisen ja mahdollisen 

verilöylyn. Malietoa vangittiin ja karkotettiin saksalaisella sotalaivalla, mitä ennen hän 

kirjoitti kirjeen Yhdysvaltain konsulille Sewallille, jossa perusteli syitä, miksi ei ollut 

tukahduttanut Tamasesen kapinointia, kun olisi siihen helposti aiemmin vielä pystynyt. 

Syyksi hän nimesi muun muassa sen, että Yhdysvaltain ja Iso-Britannian konsulit olivat 

neuvoneet häntä olemaan tekemättä mitään.40 Tutkimuksessani huomasin, että 

myöhemmin Yhdysvaltain lehdistössä tätä kirjettä käytettiin moraalisena perusteena sille, 

miksi Yhdysvaltain tulisi puuttua Samoan tapahtumiin. Malietoa sai kirjeen myötä ikään 

kuin marttyyrin aseman osassa lehdistä. Malietoan karkottamisen jälkeen kuninkaaksi 

saarilla nousi vähemmän yllättäen Saksan tukemana Tamasese, jonka oikeuden 

kuninkuuteen saksalaiset pakottivat saarten päälliköt tunnustamaan. Samalla Tamasesen 

”pääministerinä” ja todellisena valtaa käyttävänä henkilönä toimi saksalainen Brandeis, 

joka oli jo aiemmin vuonna 1887 saapunut saarille kouluttamaan Tamasesen 

taistelijoita.41 

                                                           
39 Ryden 1933, 371–372. 
40 Ibid., 376–377.  
41 Ibid., 374. 
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 Seuraavan noin vuoden verran syksystä 1887 syystalveen 1888 Samoa oli 

käytännössä katsoen Saksan hallinnassa. Yhdysvalloissa Bayardin reaktio Saksan toimiin 

oli passiivinen. Ryden kirjoittaa, että Bayardilla oli luottamus virallisen Saksan ja 

Bismarckin sanaan, kun Bismarck lupasi, että sota on ainoastaan Malietoaa vastaan eikä 

Samoaa ja Saksa tulee palauttamaan saarten hallinnon ennalleen, kunhan sota Malietoaa 

vastaan on ohi. Tämän vuoksi Bayard ohjeisti konsuliaan saarilla olla tekemättä mitään, 

koska Yhdysvalloilla ei ollut hänen mielestään oikeutta puuttua Saksan toimiin saarilla, 

koska mitään virallista sopimusta ei ollut.42 Kulisseissa Bayard kuitenkin jatkoi 

protestointiaan Saksan suuntaan, saamatta vastineeksi muuta kuin lupauksia palauttaa 

tilanne ennalleen ja Bismarckin vakuuttelut, ettei Saksaa kiinnostanut saarten poliittisen 

kontrollin saaminen. Kennedy onkin huomauttanut kirjassaan, että Bismarck itse ei ollut 

juurikaan kiinnostunut Samoan miehityksestä ja sen aiheuttamasta hallinnollisesta 

taakasta. Kennedyn mukaan Bismarck perusteli tätä sillä, että kaupallisten intressien 

turvaaminen oli miehityksen pääsyy, ei poliittisen vallan hankkiminen, minkä vuoksi 

miehityskin tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä.43 Näin ollen onkin kohtuullisen helppo 

ymmärtää, miksi Bayardkaan ei julkisesti lähtenyt vastustamaan Saksan toimia enempää, 

vaan tyytyi diplomatian kanavien käyttöön protesteissaan. Varsinkin kun ottaa huomioon 

sen, että Bayardkin tiesi Yhdysvaltain intressit saarilla selvästi pienimmiksi. Ryden 

esittää kirjassaan erään esimerkin H.J. Moorsista, jonka intressien kuvaillaan olleen 

selvästi suurimmat Samoan amerikkalaisista, konsuli Sewallin mukaan Moors maksoi 

puolet kaikista veroista mitä amerikkalaiset saarilla maksoivat. Silti hänenkin 

taloudelliset intressit Sewallin arvion mukaan eivät ylittäneet 40 000 dollaria.44 Sewallin 

arvion suhteen täytyy olla kuitenkin kriittinen, sillä Sewall kannatti itse huomattavasti 

aktiivisempia toimia saarilla kuin Bayard, joten voi olettaa hänen arvion olleen yläkanttiin 

saadakseen asialle enemmän huomiota. Muissa lähteissä arviot Yhdysvaltain 

taloudellisista intresseistä osoittavat pohjaa Bayardin toimille: Pletcher kirjoittaa 

Yhdysvaltain viennin ja tuonnin saarilla olleen koko 1880-luvun alle 100 000 dollaria 

vuosittain.45 

Tilanne Samoalla kiihtyi uudelleen vuoden 1888 syksyllä, kun Tamasesen 

ja Brandeisin hallintoon hyvin tyytymättömät samoalaiset kerääntyivät kilpailevan 

                                                           
42 Ryden 1933, 387, 404. 
43 Kennedy 1974, 71. 
44 Ryden 1933, 407. 
45 Pletcher 2001, 83. 
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heimopäällikön, Mataafan ympärille. Mataafan noustessa näiden kapinallisten johtoon 

alkoi Samoalla käytännössä sisällissota. Heti ensimmäisessä taistelussa Mataafan joukot 

voittivat Tamasesen soturit, ja Tamasese pysyi vallassa enää ainoastaan saksalaisten 

sotalaivojen tuen turvin.46 Mataafan voitto Tamasesesta kärjisti tilannetta saarilla, sillä 

samoalaiset asettuivat tukemaan Mataafaa suurin joukoin – olihan hän voittanut saarilla 

ulkomaisen suurvallan tuella valtaa pitävän Tamasesen, jonka kuninkuutta moni ei 

hyväksynyt alkujaankaan. Mataafa huudettiin samoalaisten toimesta kuninkaaksi voiton 

jälkeen. Yhdysvalloissa Mataafan nousu ei jäänyt Bayardilta huomaamatta. Saatuaan 

tiedon Mataafan noususta kapinan johtoon, lähetti Bayard saarille sotalaivan suojaamaan 

kansalaisiaan ja heidän intressejään. Mataafan voittaessa Tamasesen, teki Bayard 

nopeasti selväksi, että hän tunnusti Mataafan kuninkuuden, sillä hän piti sitä samoalaisten 

omana päätöksenä. Bayard kuitenkin edelleen ohjeisti konsuliaan olla puutumatta kriisiin, 

sillä Yhdysvallat ei halunut joutua osalliseksi saarten tapahtumiin yhtään enempää kuin 

oli pakko.47  

Yhdysvallat Bayardin johdolla pyrki siis pysymään erossa Samoan 

tapahtumista, mutta joulukuussa 1888 tilanne muuttui. Saksan uusi konsuli saarilla, 

tohtori Knappe, ryhtyi aktiivisempiin toimiin Mataafaa vastaan kuin aiempi konsuli 

Becker oli saarilla toiminut. Knappen ohjeistuksesta saksalaiset merijalkaväen sotilaat 

olivat 18. joulukuuta marssimassa saaren sisäosiin, kun heidän mukaansa Mataafan 

joukot tekivät väijytyksen ja hyökkäsivät saksalaisten kimppuun. Toisen osapuolen 

näkemyksen mukaan saksalaiset olivat matkalla Mataafan tukikohtaan vangitsemaan 

Mataafaa, ja samoalaiset vain vastasivat tuleen itsepuolustuksena. Oli todellisuus kumpi 

vain, niin tuloksena oli noin 50 saksalaissotilaan kaatuminen tai haavoittuminen. 

Kennedyn mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun länsimainen suurvalta kärsi vakavan 

tappion alkuperäiskansoille ja toimii Kennedyn mukaan hyvänä esimerkkinä siitä, että 

suurvaltojen tykkivenediplomatia toimi vain niin kauas, kuin sotalaivojen tykit 

kantoivat.48 

Yhdysvalloille saksalaisten tappion seuraus oli kuitenkin se, että 

saksalaisten toiminta saarilla muuttui huomattavasti väkivaltaisemmaksi. Saarilta 

lähetettiinkin sähkösanoma Washingtoniin tammikuun alussa 1889, jonka mukaan: 

                                                           
46 Kenndy 1974, 75. 
47 Ryden 1933, 412–415. 
48 Kennedy 1974, 77; Ryden 1933, 418. 
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”kolme saksalaista sota-alusta yrittävät riisua Mataafan aseistaan… 

Mataafan miehiä ammuttu ja vastasivat tuleen, tappaen 20 ja haavoittaen 

30. Saksalaiset vannovat kostoa. Pommittavat ja polttavat umpimähkään, 

välittämättä amerikkalaisten omaisuudesta. Protestit jäävät huomiotta. 

Paikalliset raivoissaan. Ulkomaalaisten henget ja omaisuudet suurimmassa 

vaarassa. Saksalaiset eivät kunnioita neutraalia aluetta [Apian kaupunkia]. 

Amerikkalaiset Amerikan lipun alla seilaavassa laivassa pysäytetty 

saksalaisten toimesta, mutta vapautettu. Amiraali laivasto-osaston kanssa 

välttämätön välittömästi.”49 

Bayardille tulleen sähkösanoman mukaan siis saksalaisten toimet saarilla olivat edenneet 

siihen pisteeseen, että amerikkalaisten turvallisuus saarilla oli todella vaarassa ja saarella 

olevat pyysivät Yhdysvaltain hallitukselta apua. Kun tieto saksalaisten toimista levisi 

myös julkisuuteen, ei Yhdysvallat enää voinut vain katsoa sivusta, vaan oli pakotettu 

ottamaan aktiivisemman roolin Samoan tilanteessa. 

 

2.3 Kriisin uhasta Berliinin konferenssiin 1889 

Tammikuussa 1889 tilanne Samoalla lähti kriisiytymään nopeasti. Samoalla Saksan 

konsuli Knappe julisti saaret sotatilaan ja otti käyttöön sotatilalainsäädännön. 

Poikkeuksellisena sitä voi pitää siinä mielessä, että Knappen määräyksestä 

sotatilalainsäädäntö koski myös saarilla olevia ulkomaalaisia. Tämän perusteella Knappe 

antoi käskyn ryhtyä tarkastamaan saarilla olevia aluksia aseiden varalta, olivat ne minkä 

maalaisia hyvänsä. Saksalaiset ottivat myös saarten poliisivoimat haltuunsa ja sulkivat 

paikallisen lehden sen julkaistua saksalaisvastaisen artikkelin. Knappen mukaan rauha 

saarilla olisi mahdollinen vasta, kun syylliset saksalaisten sotilaiden tappoihin saataisiin 

kiinni ja heitä rangaistu ja saaret olisi liitetty Saksan kontrolliin.50 

 Samaan aikaan Yhdysvalloissa alkoi kuohua. Senaatissa Samoan tilanne oli 

noussut keskusteluun jo joulukuun alussa, kun senaattori Frye (republikaani, Maine) vaati 

senaatin ulkosuhteiden komiteaa tutkimaan Samoan tilannetta. Tilanne nousi myös 

julkisuuteen, kun presidentti Grover Cleveland 15. tammikuuta informoi kongressia 

                                                           
49 Yhdysvaltain varakonsuli Blacklock Bayardille 5.1.1889, lainattu Ryden 1933, 418–419. ”Three German 
war ships [sic] [have] undertaken to disarm Mataafa … Mataafa’s men fired on and forced to fight. 
Germans routed. Twenty killed, thirty wounded. Germans swear vengeance. Shelling and burning 
indiscriminately, regardless of American property. Protests unheeded. Natives exasperated. Foreigners’ 
lives and property in greatest danger. Germans respect no neutral territory. Americans in boat flying 
American flag seized in Apia harbor by armed German boat, but released. Admiral with squadron 
necessary immediately.” 
50 Kennedy 1974, 77–78. 
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Samoan kuumentuneesta tilanteesta ja välitti kirjeenvaihtoa Samoaan liittyen 

julkisuuteen. Samalla Cleveland, jonka presidenttikausi oli loppusuoralla vallan 

vaihtuessa maaliskuun alussa republikaani Benjamin Harrisonille, välitti vastuuta kriisin 

hoitamisesta omalta hallitukseltaan kongressille. Cleveland viestissään kongressille sanoi 

toimineensa perustuslain rajoitteissa ja pyrkineensä suojelemaan Samoan autonomiaa ja 

itsenäisyyttä. Hän myös kertoi lähettäneensä lisää sotalaivoja Samoalle, koska tilanne 

Samoalla saksalaisten ja paikallisten välillä oli ”niin hauras ja kriittinen.”51 Clevelandin 

retoriikka tilanteessa oli selvä: koska laki rajoitti hänen toimintaa sotilaallisissa asioissa, 

hän pyysi nyt kongressia toimimaan asiassa. Kongressissa asia otettiin saman tien 

käsittelyyn ja senaatin keskustelujen sekä Samoan konsulin Sewallin haastattelun jälkeen 

kongressi päätti toimia: vielä tammikuun puolella senaatti myönsi 500 000 dollaria 

amerikkalaisten intressien suojeluun Samoalla ja 100 000 dollaria Pago-Pagon sataman 

rakentamiseen, jotta ei olisi epäilystä sataman omistajuudesta.52 

 Tammikuun aikana myös yhdysvaltalaislehdistö oli alkanut kiinnostua 

Samoan tilanteesta ja tammikuun lopulla Samoa olikin ykkösaiheena monissa lehdissä 

ympäri maan. Sanomalehtien reaktion analyysiin palaan seuraavissa luvuissa. 

Diplomatian puolella muutos tilanteessa tuli nopeasti senaatin myöntämän rahoituksen 

jälkeen: jo helmikuun alussa kansleri Bismarck välitti Bayardille viestin, että hänen 

mielestään Saksan konsuli Knappe oli saarilla ylittänyt toimivaltuutensa ja Saksan 

sotilaalliset toimet olivat olleet ylimitoitettuja. Bismarck ilmoitti, että ulkomaalaisia 

koskeva sotatilalainsäädäntö peruttaisiin ja Knappen vaatimukset saarten liittämisestä 

Saksan alaisuuteen tuomittaisiin, koska ne eivät Bismarckin mukaan vastanneet Saksan 

lupauksia kunnioittaa Samoan neutraaliutta ja itsenäisyyttä. Käytännössä Bismarck siis 

tuomitsi alaisena teot ja nuhteli hänet.53 

 Bismarckin tuomitessa alaisensa teot hän pyrki uuteen rauhan vaiheeseen 

saarilla ja ehdotti sen vuoksi Washingtonin konferenssin jatkamista – tällä kertaa 

Berliinissä. Kuitenkin koska Yhdysvalloissa oli valta vaihtumassa, täytyi konferenssin 

aloittamista lykätä uuden hallinnon vaihtumisen jälkeiseksi.54 Näin ollen, vaikka 

diplomatian tasolla oltiin päästy sopimukseen rauhan ylläpitämisestä, oli konferenssiin 

vielä useita kuukausia vähimmilläänkin aikaa. Tämä tarkoitti, että saarilla elämä 

                                                           
51 Ryden 1933, 421. 
52 Kennedy 1974, 79. 
53 Ryden 1933, 421. 
54 Kennedy 1974, 87. 
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konfliktin uhan alla jatkui. Sitä ei yhtään vähentänyt saarille saapuneet Yhdysvaltain 

sotalaivat, joiden myötä ulkovaltojen sotalaivojen määrä pienillä saarilla nousi 

seitsemään: kolme Saksan, kolme Yhdysvaltain sekä yksi Iso-Britannian alus. Varsinkin 

tilanteen ollessa kuumimmillaan tammi-helmikuussa on hyvä muistaa, että tiedonkulku 

saarille oli nykymittapuun mukaan todella hidasta: kesti vähintään kahdesta kolmeen 

viikkoa saada tieto kulkemaan saarille ensin sähkösanomalla Aucklandiin tai Sydneyhyn, 

josta joutui vielä odottamaan seuraavan laivan lähtemistä Samoalle. Näin ollen myöskään 

tieto diplomaattisesti sovitusta konferenssista tai siihen liittyvistä ehdoista ei tullut 

välittömästi saarella oleville joukoille saman tien tietoon, mikä ei ainakaan vähentänyt 

konfliktin mahdollisuutta. 

 Epävarmuus ja konfliktin mahdollisuus leijuivat saarilla pitkälle 

maaliskuuhun asti. Epävarmuutta eivät helpottaneet saksalaisten ilmoitus pidättää 

itsellään oikeus rangaista joulukuussa saksalaisten tappoihin syyllistyneitä, jollei 

konferenssissa saada nopeita tuloksia aikaan – konferenssissa, jonka oli määrä kokoontua 

vasta toukokuussa.55 Maaliskuun puolivälissä kuitenkin konfliktin uhka saarilla 

pyyhkiytyi meren pohjaan, kun saarille iski täysin yllättäen hurrikaani. Apian satamassa 

toisiaan vahtineet sotalaivat olivat valmistautumattomia myrskyn tuloon, jonka 

seurauksena kaikki amerikkalaisten ja saksalaisten sotalaivat joko upposivat Apian 

edustalle tai ajautuivat niin pahasti maihin, että kunnostaminen oli mahdotonta. 

Ainoastaan ainoa brittiläinen sotalaiva pääsi myrskyä pakoon, sekin ainoastaan sen 

vuoksi, että sillä sattui olemaan höyrypaineet korkealla ja se oli varustettu hieman 

tehokkaammalla moottorilla.56 

 Maaliskuisesta hurrikaanista on tutkimuskirjallisuudessa esitetty erilaisia 

arvioita sen merkityksestä Saksan ja Yhdysvaltain välisille suhteille ja sodan 

mahdollisuudelle. Kennedy esimerkiksi kallistuu kannalle, että hurrikaani kyllä lopetti 

konfliktin mahdollisuuden Samoalla, mutta sodan mahdollisuus oli jo mennyt kun 

Yhdysvallat suostui Saksan konferenssiehdotukseen helmikuun alussa 1889.57 Toisaalta 

esimerkiksi Donald Johnson, Gary Best ja Lenore Johnson kirjassaan United States in the 

Pacific kirjoittavat, kuinka ”sotilaallinen kriisi vältettiin vain Jumalallisen väliintulon 

ansiosta.”58 Myös John Dobson kirjassaan Yhdysvaltain noususta suurvallaksi nostaa 

                                                           
55 Ryden 1933, 427–428. 
56 Kennedy 1974, 85–86. 
57 Ibid., 85–86. 
58 Johnson, Best, Johnson 1995, 138. 
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Jumalallisen väliintulon estäneen sodan Samoasta.59 Nämä näkemykset ”Jumalallisesta 

väliintulosta” sodan estäjänä ovat mielestäni heikosti perusteltuja, mutta toisaalta 

sellainen kuva on annettu lähinnä vain historian yleisesityksissä, joissa Samoaan ei ole 

juurikaan perehdytty. Toisaalta taas esimerkiksi Clara Eve Schieber artikkelissaan Saksan 

ja Yhdysvaltain suhteiden muutoksista näkee sodan uhan olleen välitön maiden välillä 

vielä maaliskuussa 1889 ja sota vältettiin ainoastaan myrskyn vuoksi.60 Myrskyn on siis 

nähty toimineen tilanteen purkajana useissa aihetta sivuavissa teoksissa. Kuitenkin jo 

George Ryden, joka kirjoitti Samoan ja Yhdysvaltain väleistä kertovan laajan 

perusteoksen jo 1930-luvulla, pohti myrskyn merkitystä sodan mahdollisuudelle. Ryden 

tuli lopputulokseen vastauksena aiemmin kirjoitetuille näkemyksille, ettei hän uskonut 

sodan syttymisen olleen mahdollista, vaikka laivat olisivatkin Samoalla ottaneet yhteen. 

Diplomaattien ollessa sitoutuneita löytämään ratkaisu korkeimmalla tasolla, ei muutaman 

aluksen kahakkakaan olisi vienyt Rydenin mukaan maita sotaan.61 Itse yhdyn 

näkemyksessäni Rydenin ja Kennedyn62 näkemykseen, varsinkin laajemman 

sanomalehtianalyysin jälkeen, että sotaan ei oltaisi lähdetty, vaikka laivasto-osastot 

olisivatkin ottaneet yhteen Samoalla maaliskuussa 1889. 

 Tieto hurrikaanista saavutti muun maailman maaliskuun viimeisenä 

päivänä 1889. Siinä vaiheessa valmistelut konferenssille olivat jo kovassa vauhdissa: 

Yhdysvaltain uusi republikaanihallinto oli nimennyt konferenssiin edustajikseen John 

Kassonin, joka oli entinen Yhdysvaltain lähettiläs Saksaan; William Phelpsin, entisen 

Yhdysvaltain lähettilään Itävalta-Unkariin; George Batesin, joka oli tehnyt ennen 

Washingtonin konferenssia raportin Samoan tilanteesta Yhdysvalloille ja oli eniten 

perillä Samoan tilanteesta Yhdysvaltain konferenssiedustajista; lisäksi mukaan lähti 

epäviralliseksi edustajaksi ja sihteeriksi Harold Sewall, Yhdysvaltain entinen konsuli 

Samoalla, joka oli saanut potkut virastaan helmikuun alussa.63 Päätös konferenssista oli 

aiheuttanut myös muita konkreettisia toimenpiteitä hurrikaanin tapahtumisen aikoihin. Jo 

hyväksyessään konferenssikutsun Yhdysvallat oli asettanut ehdokseen vihollisuuksien 

lopettamista saarilla, mikä olikin toteutunut, joskaan se ei ollut ennen hurrikaania 

erityisen kestävällä pohjalla. Sen lisäksi Saksa ja Iso-Britannia tekivät jo ennen 

                                                           
59 Dobson 1978, 45. 
60 Schieber 1921, 56–57. 
61 Ryden 1933, 444 alaviite 47. 
62 Kennedy 1974, 80. 
63 Ryden 1933, 429–433. 
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konferenssia periaatepäätöksen, että he hyväksyivät Bayardin ehdotuksen periaatteen 

Samoan hallinnon järjestämisestä uuden konferenssin perustaksi, eli sen, että Samoalle ei 

tulisi yhden valtion hallitsemaa protektoraattia.64 Näin ollen uuden hallinnon ottaessa 

ohjat, oli suuntaviivat jo piirrettynä tulevaa konferenssia varten. 

 Diplomatian tasolla tilanne maiden välillä säilyi koko lailla ennallaan aina 

konferenssiin asti Samoalla tapahtuneen myrskyn jälkeen. James Blaine uutena 

ulkoministerinä vastasi konferenssiin lähtevien edustajien ohjeistuksesta. Blainelta 

odotettiin paljon tarmokkaampaa ulkopolitiikkaa kuin mitä Bayard oli omana kautenaan 

toteuttanut. Kuitenkin neuvotteluohjeissaan Blaine tukeutui lähes täysin Bayardin 

noudattamaan politiikkaan Washingtonin konferenssin ajalta: Yhdysvaltain tavoitteena 

konferenssissa oli ulkomaita tasavertaisesti kohtelevan hallinnon saaminen Samoalle ja 

mahdollisimman laajan autonomian takaaminen saarelaisille. Ongelmaksi tässä kuitenkin 

osoittautui se, että laajan autonomian takaaminen sekä tasavertaisen kohtelun 

varmistaminen vaikuttivat välttämättä johtavan jonkin asteiseen velvoittavaan 

sopimukseen Yhdysvaltain osalta. Tämä taas oli Yhdysvaltain pitkäaikaisen 

ulkopolitiikan linjan vastaista, minkä vuoksi hallinto ei siihen aktiivisesti halunnut 

pyrkiä.65  

 Berliinin konferenssin hankalimmiksi kysymyksiksi osoittautuivat lopulta 

kysymykset saarten kuninkaasta ja saarten hallinnon tarkemmasta rakenteesta. 

Kuninkaan valinnassa ongelma tuli siitä, että Yhdysvallat virallisesti kannatti vapaita 

vaaleja saarilla, pitkälti koska he luottivat heille myötämielisen Mataafan voittavan vaalit. 

Saksalaiset taas eivät suostuneet hyväksymään Mataafan oikeutta osallistua 

kuninkaanvaaliin, koska Mataafa oli selvästi saksalaisia vastaan. Yhdysvallat taas 

vastusti Tamasesea, sillä he näkivät Tamasesen vain Berliinin ohjaamana 

nukkehallitsijana. Lisäksi Yhdysvaltain edustajatkaan eivät suoraan kannattaneet 

vapaiden vaalien järjestämistä, sillä aiemmat vaalit johtivat usein sisällissotaan saarilla. 

Ainakin Bates ja Sewall Yhdysvaltain delegaatiosta puhuivat vapaita vaaleja vastaan. 

Lopulta konferenssi päätyi Saksan ulkoministeri Herbert Bismarckin ja Yhdysvaltain 

edustajan Kassonin ajamana ratkaisuun, että karkotettu kuningas Malietoa palaisi valtaan. 
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Nimellisesti konferenssi siis vain palauttaisi status quo ante bellum tilanteen voimaan, 

jolloin se säästyisi muun muassa Saksan Malietoan syrjäyttämisen tutkinnalta.66 

 Samoan hallinnon rakenteen ratkaisu löytyi lopulta saarelle perustettavan 

maaoikeuden kautta. Maaoikeuden tuomarille luotiin varsin mittavat oikeudet, sillä 

hänellä oli valtuudet ratkaista maakaupoissa olevat epäselvyydet, toimia tuomioistuimena 

samoalaisten ulkomaalaisia kohtaan tekemissä rikosasioissa sekä erittäin tärkeänä 

valtaoikeutena hän ratkaisisi erimielisyydet, joita paikallisten suorittamassa 

kuninkaanvaalissa ilmenisi. Käytännössä maaoikeuden tuomarista tuli saarten ylimmän 

vallan käyttäjä, kun hän valitsi riitatilanteessa, jotka olivat lähes taattuja paikallisten 

kuninkaanvaalitavan vuoksi, kuninkaan ja rajoitti muutenkin kuninkaan päätösvaltaa 

saarilla valtavasti. Tasavertaisuuden vuoksi konferenssivaltiot päätyivät kiistatilanteessa 

tuomarin nimityksestä antamaan päätösvallan Ruotsin ja Norjan kuninkaalle. Kuninkaan 

palauttamisen ja tuomarinviran luomisen lisäksi konferenssissa päätettiin muutamasta 

pienemmästä asiasta. Saarille luotiin verotusjärjestelmä hallinnon kulujen kattamiseksi, 

alkoholin ja aseiden myyminen paikallisille kiellettiin sekä Apian kaupunginhallintoa 

täydennettiin puheenjohtajalla, joka samalla vastaisi Samoan hallituksen menojen ja 

tulojen valvonnasta.67 

  

                                                           
66 Kennedy 1974, 92–93. 
67 Ibid., 91–94. 
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3. Yhdysvaltain ulkopoliittinen asema lehdistössä 

3.1 Kuuluvatko Samoan asiat Yhdysvalloille? Vuosien 1887-1888 analyysi 

Samoan tilanne nostatti kohtalaisen paljon Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kommentoivia 

sanomalehtien pääkirjoituksia varsinkin vuoden 1889 alkupuolella. Tammi-helmikuussa 

jopa niin paljon, että Samoan tilanne oli oman arvioni mukaan käytännössä kaikissa 

tutkimissani lehdissä ulkopolitiikan ykkösaihe noin kuukauden. Toki on otettava 

huomioon se, että ulkopolitiikka sai vielä 1880-luvulla yhdysvaltalaislehdissä verrattain 

vähän palstatilaa pääkirjoituksissa, paikallis- ja sisäpolitiikan uutisten kommentoinnin 

ollessa lehdissä huomattavasti suositumpaa. Samoan tilanteen kommentointi oli kuitenkin 

niistä vähäisistä ulkopolitiikan aiheista selkeästi kommentoiduin ja niissä kommenteissa 

toistui muutamat teemat läpi tutkimani lähdemateriaalin. Tässä luvussa avaan lehtien 

näkemyksiä Yhdysvaltain sen hetkisestä ulkopolitiikasta ja sen hoitamisesta, lehtien 

näkemyksiä Yhdysvaltain asemasta maailmanpolitiikassa sekä miten Yhdysvaltain tulisi 

itse vaikuttaa ulkopoliittiseen tilanteeseen, jos mitenkään. Kaikkia näitä tutkin Samoan 

tilanteen kautta peilattuna eli kuinka lehdet hahmottivat itse Samoan tilanteen vaikuttavan 

Yhdysvaltain ulkopolitiikan linjaan tai kuinka sen pitäisi vaikuttaa Yhdysvaltain 

ulkopoliittiseen asemaan. Pääkirjoitusten määrä sekä niissä kommentoitavat asiat 

luonnollisesti seurasivat Samoan tilanteen kehittymistä. Vuosina 1887-1888 

pääkirjoituksia oli paljon vähemmän kuin vuoden 1889 alussa jo pelkästään siksi, ettei 

Yhdysvaltain hallinto ollut tuonut asiaa julkisuuteen juuri lainkaan. Tilanteen 

kärjistyminen saarilla ja amerikkalaisten intressien joutuminen uhatuksi tammikuussa 

1889 nostattivat luonnollisesti myös lehtien kiinnostusta asiaan. 

 Vuosina 1887 ja 1888 lehtien uutisoinnissa Samoan tilanne ei juurikaan 

näkynyt verrattuna vuoteen 1889. Lehdissä saatettiin painaa yksittäinen sähkösanoma tai 

uutistoimiston kirjoittama uutinen siitä, että saarilla oli valta vaihtunut tai sisällissota 

syttymässä.68 Pääkirjoituksissa Samoaa kommentoitiin melko vähän ja niissä 

kommenteissa oli selkeä sävy: Samoalla tapahtuu jotain, mutta tulisiko sen koskettaa 

Yhdysvaltoja? San Francisco Chroniclella oli selkeä mielipide tähän lokakuun alussa 

1887, kun Yhdysvaltoihin oli tullut tieto, että Saksa oli syrjäyttänyt kuningas Malietoan: 

”[Monroen oppi] rajoittuu määritelmänsä mukaan läntiselle 

pallonpuoliskolle, eikä sitä voi millään ulottaa niin kauas kuin Samoalle. – 

                                                           
68 Esim. San Francisco Chronicle, 2.10.1887 uutinen etusivu Samoa Seized. 
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Meitä ei ole kutsuttu ratkaisemaan Saksan riitoja Samoan kanssa… – 

emmekä ole pohjimmiltaan kiinnostuneita kysymyksestä, onko Malietoa 

vai Tamasese Kannibaali – tarkoitamme Samoan – saarten kuningas. Niin 

pitkään kuin intressimme siellä ovat suojatut… olemme sidottuja 

seuraamaan samaa puuttumattomuuden politiikkaa, mikä on ollut 

tunnuspiirteemme tekemisissämme Euroopan valtioiden ja heidän 

asioidensa kanssa. Yhdysvalloilla ei ole taivaallista tehtävää toimia 

kaikkien heikkojen valtioiden suojelijana, joita vahvempi valtio uhkaa…”69 

Chronicle oli siis vahvasti sitä mieltä, ettei kaukaisen Samoan asiat voi koskettaa 

Yhdysvaltoja millään lailla, kunhan Yhdysvaltain intressit alueella turvataan. Lehti viittaa 

tässä myös Monroen oppiin, jonka ulottamista Samoaan lehdissä sivuttiin muutamaankin 

kertaan. Yleisesti ottaen lehdet eivät nähneet perusteita sille, että Monroen oppia 

läntisestä pallonpuoliskosta Yhdysvaltain etupiirinä voitaisiin levittää koskemaan 

Tyynenmeren saaria, varsinkaan jo lähellä Uutta Seelantia olevaan Samoaa.  

Chroniclen kanssa samalla linjalla Malietoan syrjäyttämiseen oli New York 

Times, joka pääkirjoituksessaan 6. lokakuuta piti Saksan toimintaa Malietoa kohtaan 

omavaltaisena ja tuomitsi saksalaisten toimet, mutta Yhdysvaltain osallistumista asiaan 

lehti ei näe tapahtuvan: 

”Sitä paitsi Saksa on selvästi julistanut, ettei ulkomaiden tai ulkomaalaisten 

oikeuksiin puututa heidän rankaistessaan Malietoaa. – Mutta tulkittiin 

kommodori Hensultin toiminta Washingtonin valtaapitävien toimesta 

kuinka vain, he tuskin voivat tuntea tarvetta sännätä kiistaan kahden 

Etelämeren heimopäällikön vuoksi, kun koko maa ei haluaisi sotkeutua 

asiaan, vaikka meillä olisi mahdollisuus liittää itseemme koko Samoan 

saaristo.”70 

Times siis kyllä ilmaisi huolensa Saksan tapaan toimia, mutta niin pitkään kuin 

amerikkalaisten intressejä ei saarilla uhattaisi, uskoi lehti myös Yhdysvaltain hallinnon 

pysyttelevän asiasta sivussa. Timesin kannanotossa huomionarvoista on viimeinen lause, 

                                                           
69 San Francisco Chronicle, 4.10.1887 pääkirjoitus Samoa and Germany. ”[The Monroe Doctrine] is, by its 
terms, limited to the Western Hemisphere, and no amount of stretching could make it reach so far as 

Samoa. –  We are not called upon to settle the quarrels of Germany with Samoa… –  Nor are we 
profoundly interested in the question whether Malietoa or Tamasese shall be King of the Cannibal – we 
mean Samoan – islands. So long as our interests there are protected…we are bound to pursue precisely 
the same policy of non-intervention which has characterized our intercourse with European nations and 
their affairs at home. The United States has no heaven-born mission to champion the claims or rights of 
every weak nation that is threatened by a strong one…” 
70 New York Times, 6.10.1887 pääkirjoitus The Samoan affair. ”Besides, Germany expressly declares that 
no rights of foreign Governments or residents shall be interfered with by her punishment of Malietoa. – 
But however the conduct of Commodore Hensult may be regarded by the Washington authorities, they 
can hardly feel called upon to plunge into a quarrel over two rival South Sea Island chiefs when the country 
would not embroil itself even for the chance of annexing the whole Samoan archipelago.” 
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jossa Times kirjoitti, ettei maa sekaantuisi asiaan, vaikka voisi liittää itseensä koko 

saariston. Tällä Times viittasi nähdäkseni siihen, että Samoa useampaan kertaan 1870-

luvulta alkaen pyysi Yhdysvaltoja joko liittämään saaret itseensä tai ainakin ottamaan 

saaret suojelukseensa protektoraattina. Nyt Times viittasikin, että koska Yhdysvaltoja ei 

ollut kiinnostanut ottaa saaristoa haltuunsa, vaikka sitä oli tarjottimella tarjottu, niin miksi 

sen nyt tulisi puuttua tilanteeseen, jonka se näki pohjimmiltaan heimopäälliköiden 

kiistaksi. 

 Lehdistössä esitettiin jo vuosien 1887 ja 1888 aikana pohdintoja siitä, että 

tulisiko Samoan tilanteen vuoksi uhata jopa sotatoimilla Saksaa sen toiminnan vuoksi. 

Lehtien pääkirjoituksissa tällaiset pohdinnat liitettiin republikaanilehtiin ja syytettiin 

niiden vain hyökkäävän (demokraattipuolueen johtaman) hallinnon kimppuun. Muun 

muassa demokraatteja kannattanut Los Angeles Daily Herald piti republikaanilehtien 

syyttelyä vain naurettavana toimintana, jossa puolueen etu ja ”poliittisen pääoman” 

hankkiminen koettiin valtion etua tärkeämmäksi. Daily Herald myös kyseenalaisti 

mahdollisen sotaan lähdön oikeutuksen kysyen, ”millä oikeutuksella tai 

ennakkotapauksella voimme löytää syyn puuttua Samoan saariin?”71 Myös 

republikaaneihin kallellaan ollut San Francisco Chronicle näki sotapuheet turhina vuoden 

1888 alkupuolella, vaikka syyttääkin ensin Bismarckin toimineen pahassa tahdossa 

Yhdysvaltoja kohtaan, kuitenkin pohtien tilannetta hieman pidemmälle: 

”Mutta kysymys on, mitä teemme sille? Onko loukkaus sellainen, että se 

pitää pestä verellä pois? Onko tilanteessa mitään suurta periaatetta mukana, 

jonka mukaan pitäisi kutsua valtio aseisiin ja vaatia Saksaa perumaan 

tekonsa Samoalla sodanjulistuksen uhalla? –  …me emme voi tähyillä 

kansallisten loukkasten perään tai kuvitella loukkauksia siellä missä niitä ei 

ole – Olemme kaikki varkaita ja roistoja, jos haudomme mitään Samoan 

itsenäisyyttä vastaan… [Yhdysvalloissa] on aina ollut vahva ilmapiiri 

kaikkea siirtomaatoimintaa muistuttavaakin kohtaan.” 72 

Chronicle kyseenalaisti siis koko ajatuksen siitä, että Yhdysvaltain tulisi ottaa osaa 

tilanteeseen tai ainakaan lähteä sotaan Samoan vuoksi, koska se ei nähnyt mitään sellaista 

                                                           
71 Los Angeles Daily Herald 4.11.1887 pääkirjoitus otsikoimaton. ”what right or pretext could we find for 
interfering with the Samoan Islands?” 
72 San Francisco Chronicle 4.4.1888 pääkirjoitus Samoan affairs. ”But the question is, what shall we do 
about it? Is the offense such an one as to be washed out in blood? Is there any great principle involved 
which should call the nation to arms in its defence, and should demand that Germany undo her work in 
Samoa on penalty of a declaration of war? – …we must not be on the lookout for national insults, or 
imagine offense where none is intended. – We are all thieves and robbers alike if we cherish any designs 
against the independence of Samoa… [in the United States] has always been a strong feeling against 
colonizing of anything resembling it.” 
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tapahtuneen, jonka vuoksi pitäisi verta vuodattaa. Chronicle myös muistutti lukijoitaan, 

että on ollut Yhdysvaltain perinteisen ulkopolitiikan mukaista pysytellä erossa kaikesta 

siirtomaihin liittyvästä toiminnasta, minkä uhan se nähtävästi näki Samoan tilanteessa. 

Chronicle siis pohti, voisiko Yhdysvallat osallistua kaukaisen alueen asioihin aseellisesti 

ilman, että se olisi jollakin tapaa liitoksissa siirtomaatoimintaan ja vastasi samalla itse, 

että ei voisi. 

 Joulukuun alussa 1888 Samoan tilanne nousi lehdistössä erilaisessa sävyssä 

esiin, kun senaattori Frye (republikaani, Maine) nosti senaatin istunnossa Samoan 

kysymyksen ilmoille ja vaati aktiivisempaa politiikkaa hallitukselta. Aggressiivisemmat 

lehdet olivat hyökänneet jo hieman aiemmin ulkoministeri Bayardia vastaan syyttäen 

häntä huonosta ulkopolitiikan johdosta. Hyvin aggressiivisella ja kärkkäällä kielellä otti 

kantaa esimerkiksi newyorkilainen The Sun pariinkin otteeseen marras-joulukuun 

vaihteessa 1888: 

”Muutama ihminen ymmärtää Samoan politiikan monimutkaisuudet, mutta 

ne epäonnekkaat, jopa nöyryyttävät herra Bayardin politiikasta seuranneet 

tulokset saariin liittyen ovat päivänselviä – Saattaa olla mielipide-eroja siitä, 

mikä olisi oikea politiikka hallituksellemme Saksan aggressioihin 

Samoalla; että onko saarten arvo meille strategisesti ja kaupallisesti riittävä 

oikeuttaakseen meidän estää eurooppalaisen hallituksen aikeet kaapata 

saaret. – Mutta ei voi olla mielipide-eroja isänmaallisten amerikkalaisten 

joukossa hallituksemme velvollisuudesta puolustaa täysin mitoin 

amerikkalaisten oikeuksia ja intressejä niillä saarilla.”73 

”Samoa oltaisiin hyvin voitu jättää rauhaan Saksan tai Englannin tai minkä 

tahansa muun eurooppalaisen valtion liitettäväksi ilman, että olisi meidän 

tarvinnut protestoida… Mutta tilanne muuttui, kun ulkoministeri Bayard 

ohjeisti lähettiläs Pendletonia kertomaan Saksan hallitukselle ”hillitysti 

mutta päättäväisesti”, että Yhdysvallat puolustaa oikeuttaan saada äänensä 

kuulluksi Samoan kohtalon osalta. – Se voidaan nyt hylätä vain uhraamalla 

kansallinen itsekunnioitus.”74 

                                                           
73 The Sun (New York) 27.11.1888 pääkirjoitus Another Chapter of Mr. Bayard’s Diplomacy. ”Few people 
understand the complications of Samoan politics, but the unfortunate, if not humiliating results of Mr. 
Bayard’s policy with regard to the affairs of those islands are as plain as daylight. – There may be 
differences of opinion as to the proper policy for our Government to pursue with reference to German 
aggression in Samoa; whether the value of the islands to us strategically and commercially is sufficient to 
justify us in thwarting the plans of a European Government engaged in the business of island grabbing. – 
But there can be no possible difference of opinion among patriotic Americans as to the duty of our 
Government to protect to the fullest extent the rights and interests of American citizens resident on these 
islands.” 
74 The Sun (New York) 4.12.1888 pääkirjoitus Germany in Samoa. ”Samoa might very well have been left 
alone to be seized, without protest on our part, by Germany or England of any other European power… 
But the situation changed when Secretary Bayard instructed Minister Pendleton to notify the German 
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The Sun hyökkäsi ulkoministeri Bayardin ulkopolitiikkaa vastaan nimenomaan sillä 

argumentilla, että koska Bayard kerran oli itse mennyt ohjeistamaan Yhdysvaltain 

lähettilästä Berliinissä sanomaan, että Yhdysvallat haluaa olla päättämässä Samoan 

asioista, ei se voi siitä nyt perääntyä ilman suurta kansallista häpeää ja nöyryytystä. The 

Sun vaatikin Bayardilta aktiivisempaa roolia ja tiukempaa asettumista Saksaa vastaan, 

koska perääntyä ei enää voi. The Sun ei yleisesti kannattanut aggressiivisempaa 

ulkopolitiikkaa tai Yhdysvaltain sekaantumista Samoan asioihin vedoten esimerkiksi 

Monroen oppiin, sillä The Sun tuomitsi konsuli Greenebaumin Samoan protektoraatiksi 

julistamisen ylläolevassa marraskuun pääkirjoituksessa, vaan se vaati aktiivisempaa 

roolia nimenomaan siksi, että Bayard oli itse Yhdysvallat asettanut tähän asemaan. 

 Myös Kaliforniassa Bayardin politiikka koettiin epäonnistuneeksi, tosin eri 

syistä kuin itärannikolla The Sun julisti. Sacramentossa julkaistu Record-Union nosti 

joulukuussa Samoan tilanteen esiin useampaankin kertaan, ollen senaattori Fryen kanssa 

samaa mieltä siitä, että Yhdysvaltain tulisi pyrkiä aktiivisemmin turvaamaan etunsa ja 

intressinsä Samoalla, sekä vaatimaan syrjäytetyn kuningas Malietoan palauttamista 

kuninkaaksi. Record-Union tulkitsi Yhdysvaltain tekemää vuoden 1878 sopimusta 

niinkin pitkälle, että lehden mukaan Samoalla oli oikeus pyytää vaikeuksien sattuessa 

Yhdysvalloilta protektoraattia, jonka Yhdysvallat myös vaikeuksien selvittämisen ajaksi 

tulisi tekemään. Samassa kirjoituksessa lehti jatkoi, että ”meillä on todella suuret intressit 

Samoalla jotka vielä tulevat laajentumaan ja joita ei ole varaa jättää Saksan tai muun 

valtion armoille tai kaapattaviksi.”75 Lehti siis nosti Yhdysvaltain kasvavat (taloudelliset) 

intressit syyksi, miksi maan tulisi ottaa Samoan tilanteessa selkeästi aktiivisempi ote. 

Record-Union nosti myös mielenkiintoisen piirteen esiin joulukuun pääkirjoituksissaan, 

jota ei oikein muissa lehdissä koko kriisin aikana näkynyt, nimittäin Yhdysvaltain 

moraalisen velvoitteen puuttua asiaan. Ensin 26. joulukuuta ja kaksi päivää myöhemmin 

28. päivä lehti pääkirjoituksissaan vetosi lukijoihinsa seuraavasti: 

”Luettaessa Samoan kanssa tehtyjä sopimuksia ja koko Malietoan 

karkotuksen historiaa lukijalle iskee vastaan se pöyristyttävä 

epäoikeudenmukaisuus tuota alkuasukasprinssiä kohtaan… Ei ainoastaan 

Amerikan intressit Etelämerellä, vaan sivilisaation ja ihmisyyden 

vaatimukset kutsuvat meitä ottamaan tarmokkaamman ulkopolitiikan 

                                                           
Government, ”temperately, but decidedly,” that the United States asserted its right to a voice in the 
arrangement of Samoan destinies. – It can only be abandoned at the sacrifice of national self-respect.” 
75 Sacramento Daily Record-Union 15.12.1888 pääkirjoitus It is our business. ”we have very great interest, 
in Samoa, those that will greatly expand and which we cannot afford to relinquish or permit to be 
absorbed by Germany or any other power.” 
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Samoan suhteen sekä vastustamaan ja estämään Saksan selkeä tavoite 

hallita saaria ja lamauttaa kaikki muu paitsi saksalaisten kauppa.”76 

”…ihmisyyden vaatimukset, sivilisaatio ja moraaliset tarpeet on jätetty 

huomioimatta Yhdysvaltain hallituksen toimesta.”77 

Record-Union toi pääkirjoituksissaan vetoomuksen kiinnittää ulkopolitiikan huomio 

Samoan asiaan moraalisten velvoitteiden vuoksi. Lehteä ei voi kuitenkaan pitää täysin 

vain ihmisyyden asialla olevana, sillä mukana oli myös Yhdysvaltain taloudellisten 

intressien suojaaminen. Kuitenkin Record-Union on tutkimissani lehdissä poikkeus siinä, 

että se vetosi ylipäätään jossakin määrin moraalisiin perusteisiin puuttua Saksan toimiin 

saarilla. Kaliforniassa nähtiin toki muitakin kannanottoja ja Record-Unionia isompi lehti 

San Francisco Chronicle jatkoi myös senaattori Fryen vaatimusten jälkeen aiemmalla 

linjallaan, että Yhdysvalloilla ei ollut mitään asiaa puuttua Samoan sisäisiin asioihin niin 

pitkään, kun Saksa kunnioitti Yhdysvaltain oikeuksia saarilla.78  

 Ulkoministeri Bayardin ulkopolitiikka herätti kritiikin lisäksi myös häntä 

puolustavia kannanottoja, varsinkin demokraattilehdistöltä ja sen jälkeen, kun 

Yhdysvaltain ja Saksan välistä kirjeenvaihtoa julkistettiin joulun alla 1888. Yksi 

puolustajista oli Los Angeles Daily Herald, joka kommentoi Bayardin toimia seuraavasti: 

”Julkistetussa ministeri Bayardin ja Saksan diplomaattien välisessä 

kirjeenvaihdossa Samoan saarista ilmenee selvästi, että Yhdysvaltain 

hallituksen arvokkuutta sekä amerikkalaisten oikeuksia on selvästi pidetty 

yllä. Herra Clevelandin hallinto ei ole yrittänyt ottaa Jingon roolia – 

Olosuhteiden ollessa kuten on esitetty, eivät ne kuitenkaan oikeuta 

hallitustamme osallistumaan valtavin kustannuksin Tamasesen ja 

Malietoan [sic, oletan tarkoittavan Mataafaa, Malietoa oli karkotettuna] 

väliseen kinaan siitä, kumpi näistä barbaareista hallitsee 35 000 alastonta 

villiä.”79  

                                                           
76 Daily Record-Union 26.12.1888 pääkirjoitus otsikoimaton. ”The reading of the treaties with Samoa and 
the entire history of the expatriation of Malietoa, impresses one with the outrageous injustice towards 
that native prince… Not only American interests in the South Seas, but the demands of civilization and 
humanity call upon us to adopt a more vigorous policy in the Samoan matter, and to resist and defeat the 
evident purpose of Germany to dominate in the Islands and cripple past recovery all trade but that of 
German merchants.” 
77 Daily Record-Union 28.12.1888 pääkirjoitus The Samoan Blundering. ”…the demands of humanity, 
civilization and moral needs have been ignored by the Government of the United States.” 
78 San Francisco Chronicle 12.12.1888 pääkirjoitus Samoa. 
79 Los Angeles Daily Herald 23.12.1888 pääkirjoitus Our foreign Relations and the Democracy. ”In the 
published correspondence between Secretary Bayard and the diplomatic authorities of Germany 
concerning the Samoan Islands it clearly appears that the dignity of the government of the United States 
and the rights of American citizens were steadily kept in view. Mr. Cleveland’s administration has not 
attempted to play a Jingo rôle. – The circumstances as presented, however, would scarcely justify our 
government in going to enormous expense to interfere in the squabbles of Tamasese and Malietoa as to 
which of these barbarians should rule over some 35 000 naked savages.” 
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Daily Herald kirjoituksessaan korosti nimenomaan Bayardin roolia Yhdysvaltain 

arvokkuuden ja oikeuksien ylläpitäjänä, täysin päinvastaisesti kuin esimerkiksi The Sun 

aiemmin joulukuussa. Osansa tässä voi olla sillä, että hallitus oli julkaissut 

kirjeenvaihtoaan aiheesta, mikä varmasti antoi Daily Heraldille aihetta ja materiaalia 

puolustukseen. Lehti myös näki Bayardin passiivisen ulkopolitiikan olevan nimenomaan 

oikea ratkaisu sen hetkiseen tilanteeseen: olosuhteet huomioon ottaen Yhdysvalloille ei 

ollut mitään järkeä lähteä vaikuttamaan kaukaisten saarten sisäisiin kiistoihin, miksi siis 

tulisi ottaa yhtään aktiivisempaa tai aggressiivisempaa otetta. Daily Herald myös nosti 

jingoismin käsitteen pääkirjoituksessaan esiin, mikä toistui monissa lehdissä, kun 

ulkopolitiikasta kirjoitettiin varsinkin seuraavaan ulkoministeriin Blaineen liitettynä. 

Jingoismilla tarkoitettiin kansalliskiihkoista toimintaa, joka käytännössä oli negatiivisesti 

latautunut termi ja republikaanilehdetkin sanoutuivat jingoismista irti, vaikka hieman 

yleistäen kannattivatkin aktiivisempaa ulkopolitiikkaa. 

 

3.2 Samoan tilanteen kuumentuminen ja sodan uhka – analyysi alkuvuodesta 

1889 

Vuosina 1887-1888 Samoan tilanne ei siis juurikaan yhdysvaltaislehdistöä kiinnostanut, 

ennen kuin vasta aivan loppuvuodesta Samoa alkoi saada huomiota. Vuoden vaihduttua 

Samoasta tuli kuitenkin nopeasti alkuvuoden kuumimpia aiheita – eikä ainoastaan siksi, 

että jopa sotaa alettiin pitää mahdollisena, vaan Samoa liitettiin myös muihin 

Yhdysvaltoja koskeviin ulkopoliittisiin kysymyksiin vuoden alussa. 

 Alkuna Samoan nousulle lehtien pääkirjoituksissa runsaasti 

kommentoitavaksi aiheeksi voi pitää presidentti Clevelandin 15. tammikuuta antamaa 

viestiä kongressille, jossa Cleveland informoi kongressia alati pahenevasta tilanteesta 

Samoalla ja pyysi kongressia toimimaan asian suhteen. Muutama päivä Clevelandin 

viestin jälkeen olivat Samoaan liittyvät asiat seuraavan kuukauden ajan käytännössä 

kaikissa tutkimissani lehdissä jatkuvasti jollakin tavalla esillä. On huomionarvoista, että 

Samoa pysyi yllättävän hyvin puheenaiheena päivästä toiseen, vaikka uutisia saarilta ei 

tullut läheskään joka päivä. Tämä toisaalta myös antoi tilaa erilaisille huhuille ja 

spekuloinneille lehdistössä, kun varmoja tietoja joutui odottamaan välillä pitkäänkin.  

 Ensimmäisenä huomiota herätti tieto Saksan sotilaallisesta tappiosta saarilla 

kuninkuudesta kilpailevalle heimopäällikkö Mataafalle. Saksalaisten reaktio saarilla oli 
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Yhdysvaltain varakonsulin mukaan silmitön väkivalta ja omaisuuden tuhoaminen, joka 

johti myös ylilyönteihin amerikkalaisia kohtaan. 20. tammikuuta lehdille tuli tieto, että 

saksalaiset olisivat kostoiskuissaan hyökänneet myös amerikkalaisten omaisuutta vastaan 

ja siinä sivussa olisi tuhottu Yhdysvaltain lippukin. Tähän asti kirjoituksissa useimmat 

lehdet olivat korostaneet Yhdysvaltain pysyttäytymistä sivussa kriisistä, jos vain 

amerikkalaisten omaisuus on suojattuna ja lippua kunnioitetaan. Uutiset lipun tuhosta 

aiheuttikin osissa lehtiä melkoisen vastareaktion. Kaikista voimakkaimmin tutkimistani 

lehdistä reagoi poliittisesti sitoutumaton Pittsburg Dispatch, joka 21. päivän 

pääkirjoituksessaan ”Have we got to fight?” kommentoi Samoalla olevan käynnissä 

Yhdysvaltain pahin ulkopoliittinen kriisi sitten sisällissodan päivien, ellei jopa 

kauemminkin. Dispatch pääkirjoituksessaan jatkoi: 

”Jollei raportteja ole täysin ja tarkoituksellisesti liioiteltu, saksalaiset 

Samoalla eivät ole vain olleet piittaamatta sopimuksesta kolmen sivistyneen 

vallan välillä, vaan ovat loukanneet, ampuneet ja tuhonneet omaisuutta joka 

on ollut Amerikan lipun alla. – Jos alistumme tällaisille avoimille 

loukkauksille, kutsumme vain lisää aggressioita tasavaltoja vihaavalta 

hallitukselta kuten Saksalta. – Meidän käytöksemme Samoan tilanteessa on 

luultavasti antanut saksalaisille kuvan, että hyväksymme minkälaisen 

loukkauksen vain säyseästi. On aika muuttaa tämä kuva.”80 

Dispatch kommentissaan siis nosti Saksan tekemät väkivaltaisuudet suureksi 

loukkaukseksi Yhdysvaltoja kohtaan ja teki huomion, että jos Yhdysvallat ei nyt reagoi 

tähän Saksan käytökseen millään lailla, kerjäisi se vain lisää vastaavanlaista käytöstä 

muilta suurvalloilta. Ratkaisuna tähän lehti esitti, että Yhdysvaltain tulisi näyttää, ettei se 

ota säyseästi vastaan tällaista kohtelua, vaan pistää kovan kovaa vastaan. Dispatch heti 

seuraavana päivänä jatkoi samasta aiheesta hieman ihmetellenkin Bayardin varovaista 

reagointia asiassa. Lehti ihmetteli, kuinka 

”Mies joka raivostuu valtaisasti, kun häntä loukkaa joku häntä heikompi, 

mutta hiljaa nöyrtyy kun loukkaaja on hänen vertaisensa tai voimakkaampi, 

ei saa kovin hyvää mainetta rohkeudestaan tai miehisyydestään. – 

…ministeri Bayardin asenne ei lupaa teräviä otteita Amerikan intressien 

                                                           
80 Pittsburg Dispatch 21.1.1889 pääkirjoitus Have we got to fight?. ”Unless the report is wholly and 
intentionally exaggerated, the German forces at Samoa have not only disregarded the treaty between the 
three civilized Powers, but have insulted, fired upon and destroyed property under protection of the 
United States flag. – Of course if we submit to open insult such as this we only invite further aggressions 

from a republic-hating Government like Germany. –  …our conduct in the Samoan difficulty has probably 
gone far to create the idea among the Germans that we will accept almost any outrage meekly. It is time 
to correct that notion.” 
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suojelemiseksi ulkomailla. – Jos raportit ovat totta, on meidän aika ottaa 

valtiona selkeä asema ja kehittää ulkoministeriössä selkäranka.”81 

Lainauksessa lehti viittasi Bayardin toimiin Haitin suhteen, jossa Bayard ilmeisesti toimi 

paljon jämäkämmin kuin nyt Saksan kanssa. Dispatch selvästi toi esiin 

epäluottamuksensa varsinkin Bayardin asenteeseen tilanteessa, joka vaikutti olevan 

periksi antava ja vaati tätä ryhdistäytymään ja ”kasvattamaan selkärangan”. Tämän 

kaltaiset vaatimukset yltyivät tammikuun lopulla Yhdysvalloissa varsinkin 

republikaanilehdissä, joista useat ryhtyivät vaatimaan ulkoministeriöltä nimenomaan 

”selkärangan kasvatusta” eli tiukemmin vastaan laittavaa ulkopolitiikkaa erityisesti 

Saksaa vastaan. Dispatch oli oikeastaan kahdessa mielessä poikkeus tässä: ensinnäkin 

Dispatch pyrki olemaan leimautumatta kummankaan puolueen kannattajaksi ja se myös 

tunnustettiinkin puolueettomaksi ajan muissa lehdissä. Niinpä Dispatchin kriittisyyttä 

demokraatti Bayardia kohtaan ei voida pitää vain puoluepolitikointina. Toiseksi lehti, 

ehkäpä juuri puolueettomuuden vuoksi, myös tiedosti 22. päivän kirjoituksessaan, että 

voi myös olla, ettei julkisuuteen ole kerrottu kaikkea mitä ulkoministeri asian eteen teki. 

Tällaisia huomiota ei juuri muissa Bayardia kritisoivissa lehdissä ilmennyt, vaan 

Bayardia kritisoitiin avoimesti ja varauksetta. 

 Republikaanilehdetkään eivät kuitenkaan olleet yhdessä rintamassa 

vaatimassa aktiivisempia toimia saksalaisia vastaan heidän tuhottuaan myös 

amerikkalaista omaisuutta. Chicagolainen republikaanilehti The Inter Ocean kommentoi 

lipun ja omaisuuden tuhoamista paljon varovaisempaan sävyyn ja kommentoi, että se 

uskoi Saksan oma-aloitteisesti pyytävän anteeksi tapahtunutta ja maksamaan korvauksia 

kaikille menetyksiä kokeneille. Toisaalta lehti jätti arviossaan myös varauksen siihen, että 

mikäli Saksa ei piakkoin ole virallisesti pahoittelemassa tapahtunutta, voi 

tarmokkaammalle ulkopolitiikalle todella olla tarvetta.82 The Inter Ocean myös pyrki 

rauhoittelemaan tilannetta aiemmin mainitun lipun tuhoamisen suhteen huomauttamalla 

pääkirjoituksessaan pari päivää tiedon saapumisen jälkeen lipun merkityksestä 

kansallisena symbolina vain, jos se on virallisen, valtiota edustavan instituution edustalla 

                                                           
81 Pittsburg Dispatch 22.1.1889 pääkirjoitus An apparently weak attitude. ”A man who flies into great rage 
when he is insulted by one who is weaker than himself and calmly shies off when the insulter is his equal 
in strength, does not get a very good reputation for courage or manliness. – …the attitude of Secretary 
Bayard does not promise incisive steps for the preservating of Amercan interests abroad. – If the reports 
are true it is time for us to assert our position as a nation, and to develop a backbone in the State 
Department.” 
82 The Inter Ocean 21.1.1889 pääkirjoitus The Samoan Troubles. 
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tai valtion edustajan nostamana. Nyt lehden mukaan oli käsillä tilanne, jossa vaikuttaisi 

Yhdysvaltain lipun olleen yksityisen amerikkalaisen talonsa päälle nostama lippu, jota oli 

ammuttu. Näin olleen lehti kuittasikin spekulaatiot kansallisen loukkauksen 

synnyttämästä sodan tarpeesta tyhjiksi puheiksi ja näki asian kuitattavaksi Saksan 

anteeksipyynnöllä. Inter Ocean pääkirjoituksensa lopussa kehottikin lukijoitaan 

rauhoittumaan, ja muistutti, että ”odottaessamme lisää informaatiota tekisi hyvää 

kongressille, hallinnolle ja maalle pidättäytyä jingoistisesta kiihtymyksestä.”83 

Jingoistisen eli kansalliskiihkoisen hurmoshengen välttäminen oli siis Inter Oceaninkin 

toivelistalla: vaikka Yhdysvaltain tulisi pitää oikeuksistaan kiinni, ei sen tulisi 

päättömästi suunnata etsimään ongelmia kansallistunteen nostattamana. 

 Tammikuun lopulla 1889 keskustelu Saksan toimista Samoalla alkoi lipua 

yhä jyrkempään suuntaan osassa lehdistä. Tähän vaikutti saarilta tulleet tiedot Saksan 

konsulin Knappen itsevaltaisesta toiminnasta saarilla sekä senaatin myöntämät 600 000 

dollaria Yhdysvaltain intressien puolustamiseksi Samoalla ja Pago-Pagon sataman 

kunnostamiseksi. Tutkimieni lehtien pääkirjoitukset voi jakaa tässä keskustelun vaiheessa 

yleistäen kahteen luokkaan: selvästi aktiivisempia toimia, jopa sodalla uhkaamista 

vaativiin kirjoituksiin sekä lukevaa yleisöä rauhoitteleviin kirjoituksiin, jotka korostivat 

Saksan halukkuutta ratkaista konfliktin alku rauhanomaisesti. Oman lisänsä näihin 

kirjoituksiin toi vielä lehtien erilainen suhtautuminen Saksan kansleri Bismarckiin: osalle 

lehdistä hän oli juonitteleva ja kaksinaamainen, osalle rationaalisesti toimiva, osaava 

valtiomies. 

 Tutkimistani lehdistä yksikään ei avoimesti pääkirjoituksissa lietsonut 

sotaa, vaikka aktiivisempaa ulkopolitiikkaa vaadittiinkin. Lehdille sota oli enemmän 

viimeinen kansallisen kunnian säilyttämisen keino, ei se mihin Yhdysvaltain tulisi 

ensimmäisenä turvautua. The Brooklyn Daily Eagle kirjoitti heti senaatin rahoituksen 

myöntämisen jälkeen, että rahat ”ovat vahvistus sille, että Yhdysvallat on valmis 

aseelliseen toimintaan ehkäistäkseen Saksan tulevia aggressioita Samoalla.” Lehden 

mukaan Yhdysvallat ei voi katsoa vierestä, kun Saksa ottaisi vallan Samoalla 

sopimuksien vastaisesti, vaan siihen tulisi olla valmis puuttumaan jopa sodan uhalla. 

Vaikka Daily Eagle olikin sitä mieltä, että maan tulisi tarvittaessa aseellisestikin 

                                                           
83 The Inter Ocean 23.1.1889 pääkirjoitus Policy and Common Sense. ”pending more information than is 
now at hand it will be well for Congress, the administration, and the Nation to refrain from jingoism 
excitement.” 
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puolustaa intressejään Samoalla, uskoi se myös rahoituksen myöntämisen toimivan 

”moraalisena vaikutuksena” osoittamaan Saksalle, että Yhdysvallat oli tosissaan Samoan 

suhteen. Tämän Daily Eagle uskoi johtavan siihen, että Saksa vetäytyisi toimissan 

Samoalla, eikä uhmaisi Yhdysvaltain vaatimuksia sen pelossa, mitä Yhdysvallat voisi 

tehdä Saksan merentakaiselle kaupalle.84 Monella muullakin lehdellä aktiivisen 

ulkopolitiikan uskottiin johtavan Saksan kohdalla tuloksiin juuri sen vuoksi, että 

Yhdysvallat olisi hyvässä asemassa tekemään paljon tuhoa Saksan kaukokaupalle, mikä 

nähtiin syynä sille, ettei Bismarck tulisi vastustamaan Yhdysvaltain vaatimuksia sotaan 

asti.85 

 San Francisco Chronicle jakoi Brooklyn Daily Eaglen kanssa saman 

suuntaisen näkemyksen senaatin myöntämistä määrärahoista, kun se kirjoitti 25. 

tammikuuta rahojen olevan ”osoitus koko maailmalle, että amerikkalaisten oikeuksia 

suojellaan Samoalla.” Lisäksi rahat olivat merkki Bismarckille, että vaikka 

amerikkalaiset olivatkin hitaita suuttumaan ja olivat sietäneet melko kauan Saksan toimia, 

niin he olivat jo osoittaneet aiemmin, ettei heitä kannata provosoida sodan partaalle.86 

Pittsburg Dispatch taas kirjoitti sodan mahdollisuudesta seuraavaa: 

”Sota Yhdysvaltain ja Saksan välillä olisi absurdia ja sen pitäisi olla 

mahdottomuus. Tosin myös sodan suurvallan kuten Saksan ja mitättömän 

Etelä-Tyynenmeren saariston hallitsijan välillä tulisi olla mahdottomuus, 

mutta olemme nähneet Saksan julistavan sodan Malietoalle… Sota Samoan 

hallinnan saamiseksi olisi meidän osaltamme absurdia ilman epäilystäkään; 

mutta sitä, olisiko sota hallituksemme arvokkuuden säilyttämiseksi ja 

puolustaaksemme sopimuksen meille suomia oikeuksia absurdia vai ei, on 

jotain jota tämän maan tulee harkita vakavasti. Bismarckin huonosti peitelty 

halveksunta Yhdysvaltoja kohtaan perustuu uskomukselle, ettei mikään saa 

meitä taistelemaan…”87  

Dispatchille sota Yhdysvaltain ja Saksan välillä näyttäytyi täytenä mahdottomuutena, 

mutta lehti toi esiin myös sen, että niin piti olla sodan Saksan ja Tyynenmeren 

                                                           
84 The Brooklyn Daily Eagle 24.1.1889 pääkirjoitus Decisive Action.  
85 Esim. The Record-Union 28.1.1889 pääkirjoitus The Samoan situation; The Brooklyn Daily Eagle 
26.1.1889 pääkirjoitus The Samoan Imbroglio. 
86 San Francisco Chronicle 25.1.1889 pääkirjoitus Samoa in the Senate. 
87 Pittsburg Dispatch 30.1.1889 pääkirjoitus Somewhat too optimistic. ”War between the United States 
and Germany would be an absurdity and ought to be an impossibility. So too, war between a great power 
like Germany and a petty ruler of a few South Pacific islands ought to be an impossibility, but we have 
seen Germany declare war on Malietoa… War for the control of Samoa would be an absurdity, on our 
part, no doubt; but whether war to maintain the dignity of our Government and to enforce our rights 
under treaties would be or not, is something which this nation has got to consider seriously. Bismarck’s ill 
concealed contempt and dislike for the United States is based on the belief that nothing can make us 
fight…” 
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heimopäällikönkin välillä mahdotonta, mutta niin sekin vain tapahtui. Lehti näin toi esiin 

ajatuksensa, että pitäisikö amerikkalaisten olla oikeasti miettimässä vaihtoehtoa lähteä 

sotaan Saksan kanssa maan kunnian puolesta, vaikka se näyttäytyikin varsin absurdina 

ajatuksena. Näin voisi Bismarckin käytöskin Yhdysvaltoja kohtaan muuttua, kun maa 

näyttäisi, ettei sitä voi loputtomiin kiusata ilman seuraamuksia. 

 Dispatch seuraavan päivän lehdessään jatkoikin samasta aiheesta 

pääkirjoituksessaan ”Drifting into Danger”, jossa lehden mukaan oltiin Saksan kanssa 

ajautumassa huonoon suuntaan: 

”Jos viimeiset raportit Samoalta osoittautuvat todeksi [saksalaiset tutkivat 

amerikkalaisia laivoja] … on tullut hallituksellemme aika päättäväiselle 

toiminnalle. – Saksan hallitus ei ole ottanut asiakseen hillitä tai pyytää 

anteeksi edustajiensa tekemiä röyhkeyksiä Samoalla… – Sen täytyy kantaa 

seuraukset. – Jokaisesta näkökulmasta katsottuna Samoan sotku on 

vauhdilla saamassa todella ruman muodon. Ensimmäistä kertaa sota Saksan 

ja tämän maan välillä näyttäisi olevan enemmän kuin mahdollisuus.”88 

Yhdysvaltoihin kantautuneet tiedot Saksan konsulin Knappen julistamasta sotatilalaista 

ja sen nojalla suoritettavista laivojen tarkistamisista johtivat Dispatchin näkemyksen 

mukaan siihen, että nyt Yhdysvallat ei voisi enää katsoa vierestä Saksan tekoja, vaan oli 

toimittava. Lehti näki nyt jopa sodan mahdollisuuden olevan ensi kertaa jotain muutakin 

kuin vain pelkkä mahdollisuus viitaten tällä sodan uhan kasvuun. 

 Knappen julistama sotatilalain ottaminen käyttöön saarilla johti muiltakin 

lehdiltä teon tuomitsemiseen. The Sun oli hyvin saksalaisvastainen kaikissa 

kirjoituksissaan ja tämän Knappen teon jälkeen The Sun tuomitsi Saksan teot ja muistutti 

tätä, että ”suurvalta kerran otti asiakseen vaatia ja käyttää oikeutta tutkia amerikkalaisia 

laivoja puolueettomilla vesillä. Se oli vuonna 1812.”89 Tällä lehti viittasi vuoden 1812 

sotaan Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välillä, jonka Yhdysvallat aloitti syynään brittien 

harjoittama amerikkalaisten alusten tutkiminen neutraaleilla vesillä etsien Britannian 

kansalaisia. Lehti teki tämän nähdäkseni selkeänä uhkauksena Saksalle, koska vuoden 

                                                           
88 Pittsburg Dispatch 1.2.1889 pääkirjoitus Drifting into Danger. ”If the last reports from Samoa prove to 
be true… the time for decided action on the part of our Government has arrived. – The German 
Government has certainly taken no pains to curb or apologize for the insolence of her representatives in 

Samoa… –  She will have to take the consequences. – From every point of view the Samon imbroglio is 
rapidly assuming a very ugly aspect. For the first time war between Germany and this country seems to 
be more than a possibility.” 
89 The Sun (New York) 2.2.1889 pääkirjoitus The Searching of American Ships. ”A great power once 
undertook to assert and exercise the right of search in the case of American ships in neutral waters. That 
was in 1812.” 
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1812 sota päättyi kaikkien yllätykseksi sotilaalliseen tasapeliin, jossa Yhdysvallat 

menestyi erityisesti merisodassa, vaikka Iso-Britannialla oli maailman mahtavin laivasto. 

Ja nyt Yhdysvallat oli kasvanut yhdeksi maailman johtaviksi teollisuusmaiksi, jolla oli 

sadan miljoonan dollarin ylijäämä takataskussa, joten uhkauksen sävy oli varsin selvä: 

tulevaa sotaa ei Saksa voittaisi. 

 Selkeä enemmistö tutkimistani lehdistä tammi-helmikuussa ei kuitenkaan 

pitänyt sotaa mahdollisena. Lehdissä ennemminkin rauhoiteltiin tilannetta, jolla ne 

viittasivat muun ”jingo-lehdistön” kiihottavan kansaa sotaan. Niinpä pääkirjoitukset 

olivat enemmänkin sovittelevia, vaikka niissä Bismarckin toimintatapaa oltaisiinkin 

kritisoitu. Tässä ei myöskään ollut selkeää puoluepoliittista jakautumista, vaan 

rauhoittavia puheenvuoroja tuli molemmin puolin puoluerajaa. 23. tammikuuta The Inter 

Ocean kirjoitti tilanteesta, että vaikka Saksalla kuumaverinen uusi keisari onkin, niin sen 

kylmäverisellä, jääräpäisellä kanslerilla ei ollut mitään aikomusta viedä Saksaa sotaan 

Yhdysvaltain kanssa, jo pelkästään sen vuoksi, että sota Yhdysvaltoja vastaan tarkoittaisi 

mahdollisuutta Ranskalle käyttää tilannetta hyväkseen ja hyökätä Saksaan.90 Toinen 

chicagolaislehti Chicago Tribune näki sodan mahdollisuuden yhtä lailla mahdottomana 

25. päivä: 

”On avoin kysymys, etteikö kaikki saksalaisvastainen hässäkkä Samoasta, 

siten kun se koskee mitään välien rikkoutumista Yhdysvaltain ja Saksan 

välillä, ole vain yritystä tehdä kärpäsestä härkänen. – Koko kina on mitätön, 

ja lähemmin tarkasteltuna tulee todennäköisesti osoittautumaan vain 

konsuleiden henkilökohtaisiin kunnianhimoihin rajatuksi, tosin miksi 

meillä edes on konsuli siellä, on taas yksi asia, mitä kukaan ei tiedä.”91 

Tribunelle koko tilanteen synnyttämä saksalaisvastainen ilmapiiri oli siis liioiteltu ja ehkä 

jopa tekaistu juttu, sillä lehti epäili, onko maiden välit edes todellisuudessa huonontuneet 

tämän seurauksena. Tribunelle koko Samoan tilanne näyttäytyi ei valtioiden, vaan saarilla 

olevien konsuleiden väliseksi kiistaksi, jollaista Yhdysvalloilla ei lehden mielestä edes 

pitäisi olla saarilla. Lehden kanta ilmassa leijuviin sotapuheisiin onkin siis varsin 

tyrmäävä: mitään sotaa ei ole tulossa, konsulit siellä vain kinastelivat. 

                                                           
90 The Inter Ocean 23.1.1889 pääkirjoitus The Samoan Question. 
91 Chicago Tribune 25.1.1889 pääkirjoitus The Anti-German Fuss. ”It is an open question whether all the 
anti-German fuss now being made over Samoa, so far as it concerns any rupture of the relations between 
the United States and Germany, is not an effort to build a mountain out of a mole-hill. – The whole 
squabble is a petty one, and when sifted down will probably be found to be confined to the personal 
ambitions of the respective Consuls, though why we should have any Consul there at all is another of 
those things which ”no fellow can find out.”” 
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 The Brooklyn Daily Eagle julkaisi Samoan tilannetta oivallisesti kuvaavan 

pääkirjoituksen tammikuun lopulla. Pääkirjoituksessa ”The Roots of the Samoan Trouble” 

lehti kävi läpi ensin kriisin taustoja ja lopussa tiivisti sen hetkisen tilanteen: 

”Koko tilanne voidaan tiivistää yksinkertaiseen kysymykseen: tuleeko tämä 

maa vaatimaan Samoan itsenäisyyttä aseiden voimin, jos niikseen tulee, 

Saksaa vastaan? Kaikki mitä sopimusvelvoitteet Samoaa kohtaan meiltä 

vaatii, on tarjota välitysapua. Yhtään oikeutta tai etuoikeutta minkä olemme 

sopimuksella saaneet, ei ole rikottu. – Ei ole mitään mikä nousisi casus 

belliksi meidän ja Saksan välillä. – …meidän täytyy antaa Saksan tehdä 

sellaiset ”takauksensa” [että saarilla säilyy rauha ja järjestys] jotka se näkee 

tarpeellisiksi tai toimia doktriinin mukaan, joka on täysin vastoin meidän 

kansallista puuttumattomuuden traditiota ja ottaa syrjäytetyn Malietoan asia 

omaksemme. Jos päätämme ottaa sellaisen askeleen, on luotu 

ennakkotapaus rajattomalle uudelle politiikalle ja voisimme asettua koko 

maailman eteen aseistettuna puolustajana kaikille yhteisöille, villien tai 

sivistyneiden, joiden kohtaloon näyttäisi liittyvän jotain oikeita tai 

kuviteltuja amerikkalaisia intressejä.”92 

Tässä pitkässä, mutta mielestäni osuvassa lainauksessa tiivistyi mielestäni hyvin koko 

Yhdysvaltain ongelma Samoan tilanteessa, jota myös lehdissä puitiin vastaavassa 

kehikossa. Daily Eagle näki perimmäisenä kysymyksenä mikä oli noussut Samoan 

tilanteesta sen, ryhtyisikö Yhdysvallat aseellisesti puolustamaan kaukaista saarta, jossa ei 

ollut edes lehden näkemyksen mukaan rikottu mitään sopimusvelvoitetta, vaan ainoastaan 

puolustettaisiin oletettuja tulevia intressejä. Yhdysvallat tekisi näin vaarallisen 

ennakkotapauksen sekä omalle käytökselleen ja poliittiselle linjalleen, mikä oli ollut jo 

pitkään olla puuttumatta muiden alueiden selkkauksiin, että viestisi muille maailman 

vaikeuksissa oleville maille: Yhdysvallat toimii maailmalla ”poliisina” suojelemassa 

muita alueita, vaikka sen intressit olisivat hyvinkin pienet. Lehti ehkä syyllistyi tässä 

pienoiseen liioitteluun, sillä yksi intressien puolustaminen ei vielä olisi tehnyt 

Yhdysvalloista koko maailman puolustajaa, mutta siinä lehti oli nähdäkseni oikeassa, että 

                                                           
92 The Brooklyn Daily Eagle 30.1.1889 pääkirjoitus The Roots of the Samoan Trouble. ”So the whole matter 
is narrowed down to the simple question: Shall this country assert the independence of Samoa by force 
of arms, if need be, against German aggression? All that our treaty engagements with Samoa require us 
to do is to tender our good offices. None of the rights or privileges which we have acquired under the 
terms of any convention have been violated. – There is nothing that rises to the dignity of a casus belli 

between us and Germany. –  …we must suffer Germany to exact what ”guarantees” she sees fit, or assert 
a doctrine utterly subversive of our national tradition of non interference and make the cause of the 
dethroned Malietoa our own. If we decide to take such a step, the precedent will have been established 
for an indefinite extension of the new policy and we might pose before the whole world as the armed 
champion of all communities, savage or civilized, whose fate appears to involve any real or supposed 
American interests.” Kursivointi alkuperäinen. 
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maan poliittiselle linjalle vaarallisen ennakkotapauksen se aiheuttaisi. Varsinkin maassa, 

jossa ennakkotapausten merkitystä politiikkaan ei tule aliarvioida. 

 Myös New York Timesille sodan uhka oli enemmän vain lehtien puhetta, 

kuin todellinen uhka. 26. tammikuuta Times luotti Yhdysvaltain aiemman imperialismin 

vastaisen asenteensa olevan voimavara ja valtti Samoan tilanteessa. Lehti uskoi siihen, 

että kun Yhdysvallat ei ollut aiemmin lähtenyt mukaan kaukaisten saarten 

hallintokiistoihin eikä sillä nytkään ollut aikomusta ottaa kontolleen mitään 

velvollisuuksia, oli sen vaatimukset Samoan itsenäisyydestä vakaammalla ja 

oikeutetummalla pohjalla.93 Heti seuraavana päivänä Times syytti valtiomiehiä ja 

julkaisijoita koko Samoan tilanteen käyttämisestä casus bellinä ei Saksaa, vaan 

presidentti Clevelandin hallintoa kohtaan yrittäen vain hyötyä tilanteesta poliittisesti. 

Times pyrkikin tuomaan asioita mielestään oikeisiin mittasuhteisiin, kun se syytti 

erityisesti republikaaneja siitä, että ne eivät tuoneet ilmi esimerkiksi sitä, että 

Yhdysvaltain intresseiksi saarilla kutsuttiin kauppaa, jonka vuosittaisen arvon yksi 

Atlantin kauppalaiva voisi hoitaa. Timesin mielestä oli myös turha kuvitella, että 

Yhdysvallat tulisi puolustamaan Samoaa asein, koska mitään sopimusta Yhdysvalloilla 

ei ollut jonka mukaan sen tulisi estää saksalaisten sen hetkinen toiminta saarilla. Times 

oli kovin saksalaismyönteinen kirjoituksessaan, sillä lehti uskoi Saksan ilman muuta 

maksavan hyvityksiä kaikista amerikkalaisille aiheutuneista haitoista, kunhan vain 

pitävät todisteet tuotaisiin ensin pöytään.94 Timesille koko Samoan kriisi näyttäytyi 

hieman kummallisena tapauksena, johon se ei löytänyt järkiperäistä syytä. Helmikuun 2. 

päivä lehti käsitteli jälleen tapausta pääkirjoituksessaan ”Our foreign complication”: 

”On jotenkin kummallista, että perinteisen politiikkamme ollessa välttää 

kaikkia ”sitovia liittolaisuuksia” Euroopan suurvaltojen kanssa ja 

pysyttäytyä erossa hankaluuksista kaukana Amerikan mantereesta, 

löydämme nyt itsemme sekasotkusta Euroopan voimakkaimman valtion 

kanssa liittyen kurjiin saariin toisella puolen maapalloa. – Mitä asiaa meillä 

on sekaantua asiaan ylipäätään? – Askel askeleelta olemme sotkeutuneet 

merkityksettömään asiaan, kunnes ei ole enää ”intressejä”, vaan 

”oikeuksia” ja ”velvollisuuksia” mistä puhutaan ja kongressin edustajat 

heristävät nyrkkiä prinssi Bismarckin rotevalla hahmolle. – Me emme tahdo 

Samoan saaria, eikä pitäisi olla mitään legitiimiä syytä miksi meidän tulisi 

olla kiinnostunut siitä, ovatko saaret autonomisia tai jonkin vieraan vallan 

                                                           
93 New York Times 26.1.1889 pääkirjoitus The Pango-Pango Station. 
94 New York Times 27.1.1889 pääkirjoitus Samoa in Politics. 
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protektoraatti, kunhan eivät ole meidän, tai eurooppalainen siirtokunta. – 

Puhe sodasta kurjan Samoan sotkun vuoksi on hölynpölyä.”95 

Times toi selkeästi esiin mielipiteensä koko Samoan tilanteeseen: miten ihmeessä tähän 

tilanteeseen oli jouduttu, että Yhdysvallat oli kiistassa Saksan kanssa pahaisista Samoan 

saarista, joilla ei ollut lehden mukaan Yhdysvalloille mitään merkitystä, kunhan eivät 

joutuisi eurooppalaisten siirtomaaksi. Lehti sanoi sen taas kerran selväsanaisesti, että sitä 

ei kiinnostanut Samoan kohtalo, kunhan se ei ole sellainen joka sotkisi Yhdysvallat 

kiistoihin muiden kanssa – mitä se sillä hetkellä vaikutti tekevän. 

 

3.3 Kriisin laantuminen ja Yhdysvaltain muuttunut ulkopoliittinen asema 

Helmikuun alussa julkisuuteen tuli tieto Bismarckin halusta ratkaista Samoan 

kuumentumassa oleva tilanne rauhanomaisesti konferenssissa. Tieto Bismarckin 

konferenssikutsusta otettiin Yhdysvalloissa kovin yksimielisesti vastaan: useat lehdet 

olivat sitä mieltä, että Bismarck perääntyi toimista saarilla, kun näki Yhdysvaltain 

lehdistön ja ”julkisen mielipiteen” kiinnostuneen asiasta ja olevan Saksan toimia vastaan. 

The Sun muotoili mielipiteensä toisten lehtien onnitellessa ulkoministeriöitä 

onnistuneesta ulkopolitiikasta näin: 

”Varoitus joka pysäytti Saksan aggression Samoalla ei saanut alkuaan 

ulkoministeriöstä Washingtonissa. Protesti jonka prinssi Bismarck kuuli ja 

jota kunnioitti ei ollut ilmaistuna lempeällä diplomatian kielellä, vaan koko 

amerikkalaisen lehdistön ja ihmisten isänmaallisella asenteella…”96 

The Sunin mielestä Bismarckin pysäyttänyt vastustus tuli siis kansalta ympäri 

Yhdysvaltoja, joka näytti Bismarckille, että hänen toimiaan vastustettiin kaikkialla, 

eivätkä amerikkalaiset hyväksyneet Saksan toimia. Saman tulkinnan teki San Francisco 

                                                           
95 New York Times 2.2.1889 pääkirjoitus Our foreign complication. ”It is somewhat strange that with our 
traditional policy of avoiding all ”entangling alliances” with European powers and keeping out of 
complications at a distance from the American Continent we should find ourselves in something of a snarl 
with the most powerful nation of the European Continent over a wretched group of islands on the other 
side of the globe. – What business have we to be mixed up in the affair at all? – Step by step we have got 
entangled in the petty business until there are not only ”interests” but ”rights” and ”obligations” to talk 
about, and members of Congress are shaking their fists at the burly form of Prince Bismarck. – We do not 
want the Samoan Islands, and there is no legitimate reason why we should care whether they are 
autonomous or under a foreign protectorate, provided it is not ours, or a European colony. – Talk about 
war over the wretched Samoan complication is nonsense.” 
96 The Sun (New York) 4.2.1889 pääkirjoitus A Protest That Was Heard.  ”The warning that checked 
German aggression in Samoa did not proceed from the State Department at Washington. The protest that 
Prince Bismarck heard and respected was not expressed in the mild language of diplomacy, but in the 
patriotic attitude of the whole American press and people…” 
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Chronicle seuraavana päivänä, kun se kirjoitti molempien osapuolten oppineen Samoan 

tapauksesta jotain: Saksa sen, että se ei voinut kohdella amerikkalaisia miten vain ilman 

vastareaktiota, jonka amerikkalaiset monin tavoin osoittivat, että eivät olleet pelkureita ja 

eivät sietäneet Saksan pompottelua. Amerikkalaisille Chronicle kirjoitti tilanteen olleen 

opettavainen laivaston tilan tähden, jota analysoin tarkemmin alaluvussa 4.4.97 

Helmikuun puoliväliin mennessä tilanne lehdistössä oli rauhoittunut jo melkoisesti ja 

pahimmat sotapuheet olivat lehtien mielestä hälvenneet. Chronicle 16. helmikuuta näki 

tilanteen seuraavasti: 

”Jokainen rauhan päivä tekee sodasta mahdottomamman. Jopa kaikista 

taistelunhaluisimmat aikalaisemme valmistautuvat sotakirveen 

hautaamiseen ja sotamaalien pois pesemiseen ja ajattelevat ihmiset näkevät 

selvemmin kuin koskaan tähän mennessä, ettei meillä ole mitään mistä 

taistella ja suurin osa ongelmasta on juontanut juurensa herra Bayardin 

hitaudesta ja päättämättömyydestä.”98 

Chroniclelle sota Samoan vuoksi alkoi näyttäytyä mahdottomana, kun saarilla ei ollut 

ajauduttu konfliktiin saksalaisten peruttua röyhkeimmät käskynsä. Samoan tilanne alkoi 

siis olemaan ohi ja pahimmatkin sotaa vaativat olivat jo näkemässä koko tilanteen olleen 

paljon melua tyhjästä. 

 Kenen syyksi koko Samoan tilanteen kuumentuminen voidaan laittaa? 

Tästä aiheesta amerikkalainen lehdistö oli hyvinkin yksimielinen: syyllistä tuli etsiä 

nimenomaan saarilla toimivien saksalaisten parista. Enemmistö tutkimistani lehdistä piti 

Saksan toimia saarilla koko tutkimani jakson ajan aggressiivisina, vaikkakaan vielä 1887-

1888 aikana toimia ei ehkä niinkään tuomittu. Mutta kun vuoden 1889 puolella toimet 

alettiin nähdä yhä enemmän myös oikeuttamattomina, niin lehdillä oli myös selvä 

näkemys kuka tai ketkä tilanteeseen olivat syyllisiä. Kansleri Bismarck nähtiin monissa 

lehdissä ”juonittelevana, viekkaana” kanslerina, joka pyrki huijaamaan Yhdysvaltoja ja 

saamaan poliittisen kontrollin saarilla epärehellisesti.99 Toisaalta osa lehdistä myös 

                                                           
97 San Francisco Chronicle 5.2.1889 pääkirjoitus Learning a lesson. 
98 San Francisco Chronicle 16.2.1889 pääkirjoitus Samoan affairs. ”Every day of peace makes war more 
impossible. Even some of the most pugnacious of our contemporaries are making ready to bury the 
hatchet and wash off the war-paint, and reasoning people see more clearly than ever that, thus far, we 
have had nothing to fight about, and that most of the trouble has grown out of Mr. Bayard’s slowness and 
want of decision.” 
99 Esim. The Sun 22.1.1889 pääkirjoitus The Grave Situation in Samoa; Los Angeles Daily Herald 28.1.1889 
pääkirjoitus The Samoan Difficulty. 
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korosti kanslerin haluja pitää Saksa ja Yhdysvallat poissa sodasta ja luottavansa 

Bismarckin lupauksiin kunnioittaa amerikkalaisten oikeuksia saarilla.100 

 Bismarck toimitti Saksan valtiopäiville helmikuun puolivälissä ”valkoisen 

kirjan”, joka sisälsi kymmeniä dokumentteja liittyen Samoan tilanteen hoitamiseen, muun 

muassa Saksan ulkoministeriön ja Saksan konsulin Knappen välistä kirjeenvaihtoa ja 

ohjeistuksia. Kirjeenvaihdossa nousi julki Knappen ylittäneen omat toimivaltuutensa 

saarilla, joten hänestä sukeutui amerikkalaisille tilanteen todellinen syntipukki. 

Asiakirjoista kävi myös ilmi, että Bismarck itsekin tuomitsi Knappen toimet ja nuhteli 

hänet toiminnastaan Samoalla, pitäen esimerkiksi sotatilalain ulottamista ulkomaalaisiin 

oikeudettomana toimena.101 Knappen toiminta ruvettiin amerikkaislehdissä näkemään 

koko kriisin kuumentumisen syynä, vaikkakin hieman viiveellä. The Inter Ocean nimesi 

Knappen suoraan syylliseksi ”väärinkäsitykseen Yhdysvaltain ja Saksan välillä” ja iloitsi, 

kun Saksa kutsui konsulinsa pois saarilta pitäen sitä osoituksena Saksan halusta 

”saavuttaa harmonia maiden välillä.”102 Brooklyn Daily Eagle taas tulkitsi Bismarckin 

Knappen nuhtelua osoitukseksi, että Samoan tilanne johtui ”jingo-politiikkaa ajavien”, 

Samoalla olevien saksalaisten viranomaisten toimista.103 

 Huhtikuun puolivälissä Bismarck julkaisi uuden ”valkoisen kirjan”, jossa 

Bismarck uudelleen virallisesti nuhteli Knappen toimet saarilla ja nimesi Knappen 

syylliseksi Samoan kriisiin. Bismarck julisti, ettei Saksalla ollut missään vaiheessa 

tavoitteena saarten poliittinen kontrolli kuten Knappe antoi ymmärtää, vaan Knappe toimi 

täysin vastoin keisarikunnan hallinnon antamia ohjeistuksia. Ainakaan kaikille 

amerikkalaisille tämä ei kuitenkaan mennyt läpi, vaan Bismarckin julistus nähtiin 

heikkona yrityksenä pestä Bismarckin kädet asiasta, jossa hän oli joutunut nöyrästi 

perääntymään amerikkalaisten aktiivisen vastarinnan vuoksi. Pittsburg Dispatch oli 

yhtenä lehtenä huomauttamassa Bismarckin julistuksen epäkohdista, joista yhtenä oli, 

että Saksa oli aloittanut aggressiiviset toimensa saarilla jo kauan ennen Knappen tuloa 

saarille konsuliksi marraskuussa 1888. Malietoa oli kaapattu ja syrjäytetty jo syksyllä 

1887 ja vuonna 1884 oli tehty Saksan vaikutusvaltaa lisäävä sopimus saksalaisten 

pakottamana. Niinpä ainakaan Dispatch ei uskonut Bismarckin syyttömyyteen tässä 

                                                           
100 Esim. New York Times 27.1.1889 pääkirjoitus Samoa in Politics; The Brooklyn Daily Eagle 31.1.1889 
pääkirjoitus The Samoan Crisis. 
101 San Francisco Chronicle 18.2.1889 pääkirjoitus Germany and Samoa. 
102 The Inter Ocean 4.3.1889 pääkirjoitus Regard for American Feelings. 
103 The Brooklyn Daily Eagle 24.3.1889 pääkirjoitus In The White Book. 
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Knappen nuhtelussa, vaan näki, että kun ”Yhdysvaltoja ei saatu suostuteltua, peloteltua 

tai huijattua hyväksymään Saksan dominoivaa asemaa saarilla, Bismarck tarjosi konsuli 

Knappen uhrauksena diplomatian alttarilla ja adoptoi amerikkalaisen näkemyksen 

puuttumattomuudesta ja tasavertaisista kauppaoikeuksista [tulevan konferenssin] 

pohjaksi.”104 

 Dispatch ei ollut yksin epäilemässä Bismarckin vilpittömyyttä Knappen 

nuhtelussa, vaan myös The Sun varsin selvästi näki Knappen syyllistämisen vain 

diplomaattisena kulissina. The Sun jo pari päivää ennen Dispatchia, 20. huhtikuuta, näki 

Bismarckin sanomisten epäjohdonmukaisuuden mielestäni retorisesti kysyen, että 

toimivatko edelliset konsulit ilman Saksan hallinnon hyväksyntää saarilla ja seurattiinko 

heidän toimiaan koskaan ja jos Saksan virallinen politiikka oli välttää aggressiota ja 

puuttumista saarten sisäisiin asioihin, niin kuinka ulkoasiainministeriö ei kertaakaan 

puuttunut konsuliensa toimiin saarilla, joista olivat varmasti tietoisia.105 

 Berliinin konferenssin lähestyessä lehdissä alkoi keskustelu siitä, mitä 

konferenssissa pitäisi päättää. Analysoin itse konferenssia enemmän alaluvussa 4.2, mutta 

tässä kohtaa haluan nostaa esiin yhden teeman, joka liittyi laajemmin näkemyksiin 

Samoasta osana Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Jo talven aikana lehdissä oli noussut 

vaatimuksia Yhdysvalloille tehdä aktiivisempaa ulkopolitiikkaa, eikä vain antaa periksi 

intresseistään. Se alkoi myös tuottaa tulosta helmikuussa Saksan peräännyttyä saarilla ja 

viimeistään Saksan tuomitessa oman konsulinsa teot, vaikkakin sitä epäiltiin vain 

kulissitoimeksi. Näiden seurauksena lehdissä alkoi esiintyä uusia näkemyksiä 

Yhdysvaltain roolista maailmanpolitiikassa. Huhtikuussa The Inter Ocean kirjoitti osana 

odotuksiaan Berliinin konferenssista seuraavasti: 

”Se aika on mennyt, jolloin amerikkalaisten välinpitämättömyys 

ulkosuhteisiin voitiin laskea hyveeksi. Tuotannon kasvu on johtanut 

intressiemme kasvuun… tarvitsemme markkinoita ylijäämäisille 

tuotteillemme. – Sellaisessa kunnossa ja sellaisilla näkymillä mitä meillä on 

edessä, olisi se rikollista välinpitämättömyyttä sallia eurooppalaisten 

                                                           
104 Pittsburg Dispatch 22.4.1889 pääkirjoitus Bismarck’s conversion. ”the United States could be neither 
cajoled, hoodwinked nor browbeaten into consenting to the German domination, he offers Consul 
Knappe as a sacrifice on the altar of diplomacy and adopts the American platform of non-intervention and 
the maintenance of equal commercial rights.” 
105 The Sun (New York) 20.4.1889 pääkirjoitus The Berlin Conference. 
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valtioiden omistaa uusia alueita jotka ovat suoraan kauppareittiemme 

tiellä.”106 

Inter Ocean näki Yhdysvaltain kasvaneen teollisuustuotannon ja siitä seuraavan 

markkinoiden tarpeen asioina, jotka oikeuttivat Yhdysvaltain osallistumisen maailman 

asioihin. Lehden mielestä pysyttäytyminen ulkopolitiikassa eristäytyneenä ei voinut olla 

enää tulevaisuuden Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, vaan olisi kaupan tähden otettava uusi 

linja. 

 Hyvin samalla linjalla oli San Francisco Chronicle toukokuun alussa, kun 

lehti pääkirjoituksessaan pohti Yhdysvaltain politiikan muutosta vastineena Britanniassa 

kirjoitettuihin arvioihin siitä, että Berliinin konferenssia pidettiin ”Yhdysvaltain 

debyyttinä Euroopan diplomatiaan”: 

”…kasvumme kaikilla materiaalisen kehityksen mittareilla on tehnyt 

mahdottamaksi sen, että meidät enää jätettäisiin huomioimatta. Iso-

Britannia ja Ranska ja Saksa eivät voi enää sulkea silmiään imperiumilta 

tällä puolella Atlanttia jolla on huomattava rooli maailmassa ja joka tekee 

vaikutusvaltansa tunnetuksi kaikkialla. – …on varmaa, että kun Euroopan 

suurvallat tapaavat säätääkseen maailman asioita, on heillä mielessä 

Amerikan tasavalta, vaikka Yhdysvalloilla ei olisikaan edustajaa paikalla. – 

…kun kysymykset jotka ovat luonteeltaan ulkoeurooppalaisia, kuten 

esimerkiksi Samoan kysymys, meillä on kaikki oikeus tulla asiassa 

kuulluksi eikä mikään Euroopan valta voi kuvitella kyseenalaistavansa sitä 

oikeutta. – Oikeutemme Samoalla ja vaatimuksemme olla läsnä Berliinissä 

eivät riipu Monroen opista, vaan asemastamme yhtenä maailman 

suurvalloista… – Tämä asenne, siis, ei ole niinkään politiikan muutos vaan 

hiljattainen uloskasvaminen politiikasta, jonka Amerikan valtion evoluutio 

on muuttanut viisaaksi ja oikeaksi. – Todellinen politiikkamme on 

arvokkaan varauksellinen, mutta tietoinen omasta voimastamme ja 

täydellisen valmis osoittamaan tuon voiman milloin vain ja missä vain 

tilanne sitä vaatii.”107 

                                                           
106 The Inter Ocean 23.4.1889 pääkirjoitus Bismarck and the American Idea. ”The time has passed in which 
American indifference to foreign affairs could be counted as a virtue. The growth of manufactures has 
resulted in a growth of our interests… we need outlets for our surplus of products. – With such a condition 
and with such prospects before us it would be criminal negligence were we to permit European nations 
to possess themselves of new countries which lie in the direct path of our trade.” 
107 San Francisco Chronicle 7.5.1889 pääkirjoitus A Change of Policy. ”…the growth of our country in every 
line of material development has made it impossible that we should be longer ignored. Great Britain and 
France and Germany can no longer shut their eyes to the existence of an empire on this side of the Atlantic 
which plays a prominent part in the world and which makes its influence felt everywhere. – …it is certain 
that when the great powers of Europe meet in council to adjust the affairs of the world they always have 
in mind the American Republic, even though there be no representative of the United States present. – 
…when questions arise which are extra-territorial in their nature, like the Samoan question, for example, 
we have every right to be heard upon them, and no nation in Europe will dream of questioning that right. 
– Our rights in Samoa and our claim to be represented at the Berlin conference do not depend upon the 
Monroe doctrine, but upon our position as one of the great powers of the world… – This attitude, then, is 
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Tässä pitkässä lainauksessa nousi esiin Chroniclen näkemys Yhdysvaltain muuttuneesta 

maailmanpoliittisesta asemasta. Lehden mukaan Yhdysvallat oli vuosien varrella 

kasvanut isoksi kansakunnaksi, jonka intressit olisi otettava huomioon ympäri maailman, 

vaikka Yhdysvallat ei olisikaan itse konferensseissa asioista sopimassa. Ainoan rajauksen 

Chronicle teki Euroopan asioihin, sillä sen sisäisiin asioihin Yhdysvalloilla ei ollut halua 

puuttua. Chronicle näki tämän vaikutusvallan kasvun nimenomaan hiljattaisena kasvuna, 

ei äkillisenä politiikan muutoksena. Yhdysvallat oli ikään kuin tullut täysi-ikäiseksi 

valtioksi, jonka painoarvoa ei voinut enää sivuuttaa. Lehti myös kirjoituksen lopussa toi 

esiin sen, että aina tarpeen vaatiessa, kuten nyt Samoan tilanteessa, Yhdysvallat olisi 

valmis näyttämään voimansa ja puolustamaan intressejään vaikka sodan uhalla. 

 Sopimuksen luonnoksen tullessa julki kesäkuussa Chronicle kommentoi 

taas samaan sävyyn. Lehti totesi sopimuksen olevan Yhdysvalloille voitto, olivat 

yksityiskohdat lopulta oikeastaan millaiset vain. Tämän lehti perusti siihen näkemykseen, 

että konferenssin suurin merkitys tulee siitä, että:  

”tämä valtio on näyttänyt vakiintunutta ulkopolitiikkaa ja että maa on siinä 

asemassa, että kun se tekee mitä vain päättäväisiä vaatimuksia ja tukee noita 

vaatimuksia horjumattomalla selonteolla niiden oikeudenmukaisuudesta, 

niitä tullaan kunnioittamaan.”108 

Chronicle toisti siis toukokuun sanomansa siitä, että Yhdysvaltain näyttäessä voimansa 

ja vahvan kantansa asiaan, tulisi se myös muiden ottaa vakavasti huomioon. Lehdelle 

Samoan tilanne näyttäytyi juurikin tässä valossa: osoituksena, että Yhdysvaltain asema 

maailmalla tunnustetaan suurvaltaa vastaavaksi, kun se vain laittoi voimaa vaatimustensa 

tueksi. 

 Yhdysvaltain aktiivinen osallistuminen Samoan kriisin ratkaisemiseksi 

Berliinin konferenssissa ei ollut kuitenkaan kaikkien mieleen. Tutkimistani lehdistä 

konferenssin lopputuloksesta varsin erimielisenä oli New York Times, jolle sopimus 

näyttäytyi varsin eri valossa kuin muille: 

”…tämä ratkaisu tulee lisäämään Yhdysvaltain prestiisiä Euroopassa, sen 

vähän mitä se meille voi tuottaa kansallisen turhamaisuuden tyydyttämisen 

                                                           
not so much a change of policy as it is the gradual outgrowth of a policy which the evolution of the 
American nation has rendered wise and proper. – Our true policy is one of dignified reserve, but with a 
consciousness of our own strength and a perfect willingness to show that strength whenever and 
wherever occasion demands.” 
108 San Francisco Chronicle 15.6.1889 pääkirjoitus Blaine and Berlin. ”this country has shown a settled 
foreign policy, and that it is in such a position that when it makes any decided demands and back up those 
demands by the unswerving exposition of their justice they are bound to be respected.” 
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lisäksi. Tässä mielessä se voi olla meille jopa vaarallista, sen houkutellessa 

meitä sotkeutumaan muuhunkin Euroopan tai maailmanpolitiikan 

tilanteisiin, joissa meidän intressit ovat vielä vähäisemmät kuin Samoan 

tapauksessa. – …esiintymisemme Samoan puolustajana on merkityksetöntä 

ja irrationaalista ritariutta. Ne oikeat intressit joita meillä saarilla on, eivät 

ole olleet uhattuina miltään Saksan hallituksen tarkoituksillisilta tai 

hyväksytyiltä toimilta. – Läntiset [USA:n länsirannikon] valtiomiehet 

voivat hyvinkin nostaa sellaista teoriaa, että Saksa ”perääntyi” koska se 

pelkäsi meitä. Tällaista näkemystä ei ota tosissaan kukaan rationaalinen 

amerikkalainen.”109 

Timesille koko sopimus näyttäytyi turhana prosessina, sillä ensinnäkin se lisäisi 

Yhdysvaltain arvovaltaa Euroopassa, mikä voisi johtaa uusiin puuttumisiin vielä 

vähempiarvoisissa asioissa kuin Samoalla puututtiin. Toisin kuin vaikkapa San Francisco 

Chronicle yllä piti arvovallan kasvua nimenomaan positiivisena, Timesille se oli vain 

”kansallisen turhamaisuuden” ruokkimista. Toisekseen lehti kritisoi muualla lehdistössä 

esitettyjä arvioita Saksan vetäytymisen syistä. Siinä missä useampi muu lehti piti Saksan 

vetäytymisen syynä nimenomaan sitä, että Yhdysvallat ”laittoi kovan kovaa vastaan” eikä 

Bismarck uskaltanut lähteä haastamaan Yhdysvaltoja. Times taas tyrmäsi tämän täysin 

sanoessaan, että eihän kukaan rationaalinen amerikkalainen tätä näkemystä voinut ottaa 

tosissaan. Perusteluina sille lehti esitti lyhyen katsauksen saksalaisten ylivertaisuuteen 

sekä armeijan, että laivaston osalta. Todellisena syynä Times esitti sen, että Saksa 

vetäytyi vain näennäisesti: todellisuudessa sen intressit eivät missään vaiheessa olleet 

muuta kuin kaupallisia, eikä se näin ollen voinut vetäytyä tavoittelemasta poliittista 

kontrollia saarilla, kun ei se koskaan sitä tavoitellutkaan. Niinpä koko amerikkalaisten 

uhittelu, voimannäyttö ja vastaan paneminen olivat lehden näkemyksen mukaan täysin 

turhia ja Yhdysvaltain asettuminen ”Samoan puolustajaksi” oli täysin merkityksetön, 

irrationaalinen teko jolla ei todellisuudessa ollut mitään merkitystä. 

  

                                                           
109 New York Times 18.6.1889 pääkirjoitus The Samoan Treaty. ”…this result will add to the prestige of the 
United States in Europe, of little value as that prestige can be to us apart from gratifying our national 
vanity. In this respect it might be dangerous by tempting us to entangle ourselves in other schemes either 
of European or of planetary politics in which our interest is even less than in the affairs of Samoa. – …our 
appearance as the champion of the Samoans is a piece of irrelevant and irrational chivalry. Such real 
interests as we have have not been threatened by any deliberate or authoritative action of the German 
Government. – The theory of the Western statesman may very possibly be that Germany has ”backed 
down” because she was afraid of us. This view will not be taken by any rational American.” Kursivoinnit 
alkuperäiset. 
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4. Samoan hallinnon järjestäminen lehdistössä 

4.1 Kuka hallitsee? Lehtien näkymykset Samoan hallitsijasta 

Samoan kriisiä tutkiessa ei voi aiheena välttää sitä, kuinka amerikkalaislehdissä 

kirjoitettiin Samoan saarten hallinnon järjestämisestä: kenen tulisi pitää valtaa saarilla, 

mikä on saarten hallinnon muoto ja mikä tulisi olla Yhdysvaltain osuus siinä. 

Pääkirjoituksia analysoidessa piirtyy esiin selvästi erilaiset vaiheet lehtien mielipiteissä 

saarten hallinnosta, jotka myös heijastelivat tilanteen kehittymistä sekä saarilla, että 

amerikkalaisten mielenkiinnon kasvua Samoan tilanteeseen. 

 Ensimmäisessä vaiheessa, joka ajallisesti sijoittui tutkimani ajanjakson 

alusta vuodesta 1887 noin vuoden 1889 tammikuulle, jolloin myös mielenkiinto yleisesti 

Samoaa kohti kasvoi. Ensimmäistä vaihetta suhtautumisessa saarten hallintoon kuvasti 

amerikkalaislehtien välinpitämättömyys siihen, kuka saarilla oikein piti valtaa. San 

Francisco Chronicle lokakuussa 1887 kommentoi, ”ettei meitä pohjimmiltaan kiinnosta 

kysymys, onko Malietoa vai Tamasese Kannibaali – tarkoitamme Samoan – saarten 

kuningas.” Ehtona tälle Chronicle asetti sen, että Yhdysvaltain ja sen kansalaisten edut ja 

intressit pysyisivät suojattuna, oli kuninkaana kuka tahansa. Chronicle myös huomautti, 

että koska Yhdysvalloilla ei ollut mitään sitovaa sopimusta tukea Samoan autonomiaa, 

tulisi sen antaa Saksan ja Samoan setviä välinsä keskenään.110  

New York Timesille taas Malietoan syrjäyttäminen oli lehden mielestä 

törkeä teko ja sen sympatiat olivat Malietoan puolella asiassa. Vaikka Times toikin esiin 

sen, ettei sen mielestä Malietoan auttaminen olisi suuri vaiva Yhdysvaltain hallinnolta, ei 

lehti uskonut siihen, että hallitus puuttuisi heimopäälliköiden väliseen kiistaan 

kaukaisella Tyynenmeren saaristolla.111 Vaikka Chroniclekin selvästi toi ilmi sen, ettei 

sitä kiinnostanut kuka saaria hallitsee, niin myös se osoitti kuitenkin jonkin asteista 

sympatiaa Malietoaa kohtaan saatuaan käsiinsä lokakuun lopulla Malietoan kirjoittaman 

kirjeen Yhdysvaltain konsulille, kun Malietoaa oltiin karkottamassa saarilta. Malietoa 

kirjeessään perusteli syyksi miksi hän ei kukistanut Tamasesen kapinaa heti alkuunsa sen, 

että Yhdysvaltain konsuli ohjeisti olla tekemättä mitään luottaen Washingtonin 

                                                           
110 San Francisco Chronicle 4.10.1887 pääkirjoitus Samoa and Germany. ”Nor are we profoundly 
interested in the question whether Malietoa or Tamasese shall be King of the Cannibal – we mean Samoan 
– islands.” 
111 New York Times 6.10.1887 pääkirjoitus The Samoan Affair. 
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konferenssin hoitavan asiat kuntoon. Malietoa kirjeellään onnistui herättämään 

Chroniclen sympatiat ja lehti kirjoittikin, kuinka Malietoan kirjeen tulisi saada Bayardin 

posket punoittamaan häpeästä, kun Yhdysvaltain politiikka näin Malietoan hylkäsi.112 

Kuitenkaan Chronicle ei sen suuremmin alkanut vaatia Yhdysvalloilta aktiivisia toimia 

Malietoan palauttamiseksi karkotuksestaan takaisin valtaan, vaan Chroniclen 

kommentointi saarten hallinnosta jäi lähinnä nukkehallitsijaksi nimittämänsä Tamasesen 

vaikeuksiin hallita saarilla.113 

 Poikkeuksena tässä ensimmäisen vaiheen uutisoinnissa tutkimistani 

lehdistä voi pitää Record-Unionia, joka jo joulukuussa 1888 hyökkäsi nimenomaan San 

Francisco Chroniclen näkemystä vastaan siitä, ettei Yhdysvaltoja pitäisi kiinnostaa kuka 

saarilla hallitsee. Record-Union näki Yhdysvaltain tekemät sopimukset, joista yhtenä oli 

Malietoan tunnustaminen kuninkaaksi ja toisena vuoden 1878 sopimus ja sen välitysavun 

tarjoaminen Samoalle syinä, miksi Yhdysvaltain tulisi olla kiinnostunut saarten 

hallitsijasta: 

”Kysymys saarten hallitsijasta on täsmälleen yhtä paljon meidän asia kuin 

Saksankin, itse asiassa jopa paljon enemmän, sillä me olemme sitoutuneet 

noudattamaan politiikkaa, jossa seisomme laillisen hallituksen rinnalla, 

jonka olemme sopimuksella tunnustaneet ja joka on meille antanut 

etuoikeuksia ja tärkeitä myönnytyksiä, ja joka suoraan sanoen ilmaisee 

kaipauksensa meidän ystävyydelle ja amerikkalaisen kaupan sekä 

sivilisaation laajentamiselle valtakuntansa sisällä. – Käännämmekö 

selkämme sellaisen tavoittelulle ihmisiltä, jotka eivät ole täysin villejä ja 

jotka ovat paljon mieluisampia ystävinä kuin muut joita voidaan 

nimetä?”114 

Record-Unionille kiinnostus saarten hallintoon tuli siis sopimuksellisista velvoitteista, 

jotka takasivat Yhdysvalloille etuja kaupankäyntiin. Kaupalliset intressit olivatkin 

Record-Unionilla päällimmäisenä mielessä, vaikka lehti tämänkin pääkirjoituksen 

lopussa vetosi myös saarelaisten osoittamaan ystävällisyyteen amerikkalaisia kohtaan. 

                                                           
112 San Francisco Chronicle 31.10.1887 pääkirjoitus The Samoan Outrage. 
113 Esim. San Francisco Chronicle 14.12.1887 pääkirjoitus otsikoimaton; 28.9.1888 pääkirjoitus 
otsikoimaton. 
114 The Record-Union 15.12.1888 pääkirjoitus It is Our Business. ””The lordship of the islands” is precisely 
as much our business as it is the business of Germany, and in fact a good deal more, since we have 
uniformly adhered to the policy of standing by a lawful Government which by treaty we have recognized, 
under which we have been accorded privileges and important grants, and that frankly expresses a desire 
for our friendship and the extension of American trade and civilization within its dominions. – Shall we 
turn the cold shoulder to such advances by a people by no means wholly savage and more desirable by 
far as friends than others that may be named?” 
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Ilman sopimusten tuomia satama- ja kauppaoikeuksia on vaikea uskoa, että lehteä olisi 

myöskään ”ei-niin-villien ihmisten” ystävyys oikeasti kiinnostanut. 

 Samoan tilanteen noustessa amerikkalaislehdistössä enemmän esiin Saksan 

yhdysvaltalaisia kohtaan tekemien vääryyksien vuoksi, alkoi myös lehdistön 

suhtautuminen Samoan hallintoon muuttua. Siinä missä aiemmin lehdille oli oikeastaan 

yhdentekevää, kuka saarilla valtaa piti, niin nyt toisessa vaiheessa yhdysvaltalaislehdissä 

alkoi nousta vaatimuksia Saksan vaikutusvallan rajoittamisesta saarilla. Record-Union 

tammikuun lopulla yhtyi kongressiedustaja Morrowin vaatimuksiin, että: 

”…on Yhdysvaltain velvollisuus vaatia status quon palauttamista Samoalla. 

– Missä valossa seisomme sivistyneen maailman edessä jos hyväksymme 

hänen karkotuksensa jatkumisen, kun neuvottelimme hänen ja neljän muun 

Tutuilan päällikön kanssa, suostuen seisomaan heidän itsenäisyytensä 

takana ja vahvistamaan heidän liittyneen kuningaskuntansa neutraaliuden? 

– Jos nyt Saksa… tulee hallitsemaan Samoaa, eivät vain meidän 

sitoumuksemme ole rikotut, vaan myös Pago-Pagosta ei ole enää meille 

hyötyä.”115 

Record-Union vaati siis tilanteen palauttamista Malietoan syrjäyttämistä edeltäneeseen 

aikaan ja hänen tuomistaan takaisin Samoalle saarten tunnustetuksi kuninkaaksi. Lehti 

perusteli tätä moraalisilla syillä: kuinka Yhdysvallat voisi seistä muun sivistyneen 

maailman edessä, jos se näin antaisi Saksan jatkaa tunnustetun kuninkaan karkotusta. 

Tämän lisäksi Record-Union jatkoi pelostaan, että mitä kävisi, jos Saksan annettaisiin 

jatkaa vaikutusvaltansa lisäämistä saarilla, nimittäin Pago-Pagon satamaoikeuksien 

menettämistä. Lehti näki, että Saksan ottaessa saaret poliittiseen kontrolliinsa, voisi se 

myös lakkauttaa Yhdysvaltain sopimuksin turvatut oikeudet käyttää Pago-Pagoa 

satamanaan, jota Yhdysvalloissa pidetiiin tulevaisuuden kaupan vuoksi todella suuressa 

arvossa. 

 Pittsburg Dispatch oli samoilla linjoilla helmikuun alussa, kun tuli 

julkisuuteen tieto Bismarckin halusta selvittää Samoan asiat uudessa konferenssissa: 

”Bismarckin ehdotus Samoan kysymyksen kompromissiksi olisi todella 

ilahduttava, jos meillä olisi mitään mistä tehdä kompromissi. Mutta kun 

                                                           
115 The Record-Union 28.1.1889 pääkirjoitus The Samoan Situation. ”…the duty of the United States is to 
demand the restoration of the statu quo [sic] in Samoa. – In what light will we stand before the civilized 
world if we consent to the continuance of his exile, when we treated with him and the four co-ordinate 
chiefs of Tutuila, agreeing to stand by their independence and to affirm the neutrality of their 
conferedated kingdom? – If now Germany… is to dominate in Samoa, not only will our obligations be 
broken, but Pango Pango will be of no benefit to us.” 
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ainoa mitä haluamme, on että Samoa jätetään rauhaan, niin ainoaksi 

kompromissiksi jää Bismarckille kutsua hänen sotakoiransa pois.”116 

Dispatch asetti siis Saksan haluille sovitella yhteisymmärryksessä Samoan tilanne 

selkeän esteen: kummankaan ei tulisi hankkia vaikutusvaltaa Samoalla, vaan saarelaiset 

tulisi jättää rauhaan. 

 Tieto uuden konferenssin järjestämisestä toi kolmannen vaiheen lehtien 

kommentointiin Samoan hallinnon järjestämisestä: lehdet alkoivat kommentoida kuinka 

saarten hallinto heidän mielestään tulisi järjestää konferenssissa. Ensimmäisiä 

kommentoijia asiassa oli jo helmikuun alkupuolella Record-Union, joka kiinnitti 

huomionsa saarten säilymiseen autonomisena jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lehti 11. 

päivän pääkirjoituksessaan asetti kantansa vielä kaukana tulevaisuudessa häämöttävälle 

konferenssille: 

”Samoa tulisi jättää vapaaksi hallitsemaan itse itseään annettuaan selkeät 

takaukset kunnioittaa sopimusvaltojen oikeuksia ja taata amerikkalaisten, 

saksalaisten ja englantilaisten rauhallinen asuminen saarilla kunhan he 

noudattavat paikallisia lakeja, niiden ollessa kohtuullisia ja sivilisaation 

vaateiden mukaisia, eikä yhdenkään ulkovallan tule antaa saada 

hallintaansa hallitusta, lakia säätävää elintä tai toimeenpanevaa valtaa. 

Tällaisin perustein, vaatien kuninkaanvaalia ja ulkovaltojen suostumisen 

kunnioittamaan sitä... jättäen kaikki ulkovallat tasavertaisiksi keskenään. 

Millään muilla ehdoilla Yhdysvaltain ei tulisi hyväksyä sopimusta.”117 

Record-Union asetti siis hyvin selvät raamit ehdoille, joihin Yhdysvaltain tulisi lehden 

mukaan suostua konferenssissa: samoalaisten autonomian säilyttäminen, ulkomaalaisten 

oikeus paikallisia lakeja noudattaen asua Samoalla, kuninkaanvaalien järjestäminen ja sen 

tuloksen noudattaminen sekä hallinnon järjestäminen siten, ettei yhdelläkään ulkovallalla 

ole Samoan hallituksen kontrollia vain itsellään. Nämä ehdot: ulkovaltojen tasavertaisuus 

ja saarten autonomian säilyttäminen olivat lähtökohtana myös monelle muulle lehdelle. 

                                                           
116 Pittsburg Dispatch 9.2.1889 pääkirjoitus otsikoimaton. ”Bismarck’s proposition for a compromise on 
the Samoan question would be very gratifying if we had anything to compromise. But as all we want is to 
have the Samoans left alone, the only compromise that is possible is for Bismarck to call off his dogs of 
war.” 
117 The Record-Union 11.2.1889 pääkirjoitus The Samoan matter. ”Samoa should be left free to govern 
herself under exacted guarantees to respect the rights of the treaty powers and to afford Americans, 
Germans and English peacable living in the islands so long as they conform to local laws, those laws to be 
reasonable and in accordance with the dictates of civilization, and no one of the foreign powers to have 
control of the Government or the law-making and the executive power. Upon such basis, insistence upon 
election of a King and agreement to support him…leaving no one of the powers in superior situation to 
another. Upon no other basis should the United States consent to settlement.” 
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 Record-Unionkaan ei ollut kuitenkaan täysin varma siitä, voiko Yhdysvallat 

edes osallistua Samoan hallinnon järjestelyyn. Record-Union oli poikkeuksellisen 

aktiivinen muihin lehtiin verrattuna puolustaessaan vaatimuksia palauttaa status quo 

saarille ja säilyttää saaret autonomisena. Record-Union heräsi myös pohtimaan 

Yhdysvaltain oikeutusta tilanteen ratkaisuun, jota ei juurikaan muuten kriisin aikana 

lehdissä näkynyt. Pääkirjoituksessaan 19. helmikuuta lehti kommentoi uutista, jonka 

mukaan Bismarck olisi halukas suostumaan saarten yhteishallintoon konsulien 

toimielimen kautta: 

”Mutta onko meillä oikeutusta mennä edes niin pitkälle? Voiko Yhdysvallat 

hyvällä omallatunnolla suostua hallitsemaan, yksin tai yhdessä muiden 

kanssa, mitään ystävällismielistä hallitusta? Tasavaltana, seisoen 

itsemääräämisoikeuden puolesta ja että kaiken oikeutetun vallan tulee olla 

lähtöisin hallittujen hyväksynnästä, me emme voi suostua viemään 

samoalaisilta tuota oikeutta. Antaa heidän itse valita hallitsijansa, mutta 

sitten alistaa hänet konsulien kontrolliin olisi farssi… Olemme taanneet 

samoalaisille, että kunnioitamme heidän itsenäisyyttään. Seiskäämme 

sopimuksemme takana, puuttuen asiaan vain niin vähän kuin on tarpeen 

omien kansalaistemme suojelemiseksi ja mihin ihmisyyden vaateet 

oikeuttavat.”118 

Tässä lainauksessa Record-Union yhtenä harvoista lehdistä yltyi pohtimaan sitä, mikä oli 

Yhdysvaltain oikeutus puuttua Samoan asioiden järjestelyyn: voiko Yhdysvallat 

tasavaltana mennä ja viedä samoalaisilta oikeuden itsemääräämiseen järjestämällä 

hallinto niin, että ulkovaltojen nimittämillä konsuleilla olisi todellinen valta saarilla. 

Record-Union päätyi loppupäätelmään, että se ei olisi oikeutettua ja Yhdysvaltain tulisi 

puuttua vain niin vähän kuin mahdollista, suojaten vain omien kansalaistensa oikeudet. 

 The Brooklyn Daily Eaglen voi myös tulkita kannattaneen saarten 

autonomian ja ulkovaltojen tasavertaisuuden periaatetta ratkaisuna uudelle 

konferenssille. Lehti kävi helmikuun alussa julkaistussa pääkirjoituksessaan juuri 

julkaistuja Washingtonin konferenssin protokollia läpi, joista ilmeni esimerkiksi 

konferenssiedustajien ehdotukset Samoan hallinnon järjestämiseksi. Daily Eagle näki 

                                                           
118 The Record-Union 19.2.1889 pääkirjoitus otsikoimaton. ”But have we the right to go even to that 
extent? Can the United States in good conscience agree to dominate, singly or jointly with others, any 
friendly Government? As a Republic, standing for the right of self-government, and that all just rule must 
have its spring and source in the consent of the governed, we cannot agree to the deprivation of the 
Samoans of that right. To permit them tho choose their own ruler, but subject him to Consular control, 
will be farcical… We have guaranteed the Samoans that we will respect their independence. Let us stand 
to our bargain, interfering only so far as is necessary to protect our own people, and as the dictates of 
humanity justify.” 
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protokollien ensinnäkin puhdistavan presidentti Clevelandin hallinnon mainetta siitä, 

kuinka Yhdysvallat oli puolustanut intressejään Samoan tilanteessa, minkä lisäksi lehti 

kehui ulkoministeri Bayardin ehdotuksia saarten hallinnon järjestämisestä. Bayardin 

ehdotus perustui nimenomaan ulkovaltojen tasavertaisuuteen saarilla ja mahdollisimman 

suuren hallitusvallan pitämiseen paikallisilla. Daily Eagle kommentoi Bayardin parin 

vuoden takaista ehdotusta uuden konferenssin alla seuraavasti: 

”On selvää, että nämä ehdotukset sisälsivät kehyksen hallinnolle, joka täytti 

kaikki Samoan tilanteen tarpeet ja huolella suojasi saarelaisten poliittisia 

oikeuksia ja itsenäisyyttä.”119 

Lehti siis piti Bayardin jo pari vuotta aikaisemmin tehtyä ehdotusta samoalaisille erityisen 

sopivana ja täyttävän heidän tarpeensa, sillä se säilytti paikallisilla lähes kaiken 

päätösvallan saarilla ja ulkovallat olivat täysin tasavertaisessa asemassa saarilla suhteessa 

toisiinsa. Daily Eagle jatkoi samasta aiheesta vielä pari viikkoa myöhemmin, kun se pohti 

ehdotetun konferenssin mahdollisuuksia onnistua. Lehden mielestä Bismarckin oli viime 

aikojen olosuhteiden muutokset, eli Yhdysvaltain alati kasvava mielenkiinto huomioon 

ottaen hylättävä Saksan ehdotukset Samoan hallitsemisesta mandaatin avulla ja 

suostuttava ottamaan Yhdysvaltain ehdotus neuvottelujen pohjaksi. Tämä oli Daily 

Eaglen mielestä ollutkin Yhdysvaltain tavoite nyt paljastuneen kirjeenvaihdon myötä 

koko ajan: ”Ainoa vaatimuksemme alusta alkaen on ollut ja on yhä, että Saksa ei saa 

saada valta-asemaa saarilla joka olisi kohtalokas kansan itsenäisyydelle”.120 Monikin lehti 

siis piti saarelaisten itsenäisyyden/autonomian121 säilyttämistä tärkeänä ehtona 

Yhdysvalloille. 

  

4.2 Samoan asiat järjestetään – lehtien näkemykset Samoan hallinnosta 

Berliinin konferenssin aikana 

Berliinin konferenssin alkaminen venyi melko kauas siitä, kun Bismarck ehdotuksensa 

teki helmikuun alussa, sillä konferenssin ensimmäinen istunto oli vasta toukokuussa. 

                                                           
119 The Brooklyn Daily Eagle 9.2.1889 pääkirjoitus The Secrets of the Samoan Conference. ”It is obvious 
that these propositions contained the framework of a government responsive to all requirements of the 
Samoan situation and carefully guarded the political rights and independence of the islanders.” 
120 The Brooklyn Daily Eagle 23.2.1889 pääkirjoitus The Proposed Conference. ”Our sole contention from 
the first has been and still is that Germany shall not acquire an ascendency in the islands which would be 
fatal to the independence of the people.” 
121 Sanoja käytetään ajan lehdissä oman tulkintani mukaan käytännössä synonyymeinä, vaikka niillä 
ainakin nykyään merkittävä ero onkin. 
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Syynä tähän oli, että Yhdysvalloissa oli presidentti vaihtumassa maaliskuun alussa 

demokraatti Clevelandista republikaani Harrisoniin, eikä Cleveland halunnut ottaa 

konferenssin linjauksia oman hallintonsa tehtäväksi, kun valta oli vaihtumassa piakkoin. 

Niinpä konferenssi siirrettiin pidemmälle kevääseen. Ennen konferenssin alkua tapahtui 

saarilla myös maaliskuun puolivälissä hurrikaani, joka tuhosi Saksan ja Yhdysvaltain 

sotalaivat Samoalla, todennäköisesti parantaen konferenssin onnistumisen 

mahdollisuuksia, kun ei haluttu aiheuttaa enempää vahinkoja Samoan takia. Oletuksena 

varsinkin republikaanilehdillä Yhdysvaltain hallituksen vaihtuessa oli, että 

ulkoministeriksi tuleva Blaine muuttaisi maansa ulkopolitiikan täysin toiseen suuntaan, 

kuin mitä Bayard oli ajanut. Bayardia kritisoitiin lähes armotta republikaanilehdissä 

selkärangattomasta ja periksi antavasta ulkopolitiikasta ja Blainen odotettiin toteuttavan 

paljon aktiivisempaa, tarmokasta ulkopolitiikkaa. Tämän ajateltiin näkyvän myös 

Samoan tapauksessa, olihan Samoan tapaus käynnissä heti Harrisonin ja Blainen ottaessa 

hallituksen ohjat käsiinsä. 

 Yhdysvaltain julkistaessa konferenssiedustajansa maaliskuun puolivälissä 

oli varsinkin republikaanilehdillä kovat odotukset heiltä. Record-Union kommentoi 

valittuja edustajia ja heiltä odottamaansa linjaa tuoreeltaan 19. maaliskuuta: 

”On syytä odottaa sellaiselta toimikunnalta raporttia, joka tulee johtamaan 

vahvempaan politiikkaan Yhdysvaltain oikeuksien huomioon ottamiseen 

Tyynenmeren saarilla; politiikkaan joka tulee vastustamaan kaikkia tulevia 

eurooppalaisten yrityksiä kaapata Tyynenmeren saaria haltuunsa; 

politiikkaa joka tulee vaatimaan paikallisten hallitusten tunnustamista ja 

itsenäisyyden ylläpitämistä… – Minkään olosuhteiden alla ei ole 

todennäköistä että Amerikan edustajat tulevat suostumaan järjestelyyn, 

jossa edes osa Samoan hallituksesta alistetaan ulkovaltion kontrollin alle. 

Päinvastoin, edustajamme tulevat varmasti seisomaan Samoan 

itsenäisyyden tunnustamisen ja säilyttämisen puolesta, ehkä suostuen 

konsulien yhteishallintoon Apialla ulkomaalaisten suojelemiseksi.”122 

Lehdellä oli siis suuret odotukset siitä, että Yhdysvaltain edustajat Kasson, Phelps ja 

Bates tulisivat Berliinissä ajamaan tiukkaa linjaa Yhdysvaltain ja Tyynenmeren saarten 

                                                           
122 The Record-Union 19.3.1889 pääkirjoitus The Samoan Commission. ”There is reason to anticipate from 
such a Commission a report that will result in the inauguration of a stronger policy regarding the rights of 
the Unites States in Pacific isles; a policy that will be opposed to any further seizure of island groups in the 
Pacific by European powers; a policy that will demand the recognition and maintence [sic] of the 
independence of the native island governments… – Under no circumstances is it likely that the American 
Commissioners will consent to the establishment by any foreign Power of even partial foreign control over 
the Samoan Government. On the contrary, our representatives will certainly stand firm for the recognition 
and maintenance of the independence of the Samoan Islands, with joint consular control probably over 
Apia for the protection of foreign residents.” 
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etuja silmällä pitäen, vaatien paikallisille autonomiaa suurvaltojen hallinnalta. Record-

Union piti lähes mahdottomuutena sitä, että Yhdysvallat tulisi suostumaan 

minkäänlaiseen ulkopuoliseen kontrolliin Samoan hallituksessa, vaan ulkovaltojen 

vaikutusvalta olisi rajattuna Apian kaupunginhallintoon, koska siellä asuivat kaikki 

ulkomaalaiset. Odotukset Blainen ajamalle uudelle aktiivisemmalle ulkopolitiikalle 

olivat ainakin Record-Unionissa kovat. 

 Demokraattilehdistä Los Angeles Daily Herald teki hyvän huomion heti, 

kun konferenssiedustajille annetut ohjeet julkaistaan huhtikuun puolivälissä. Lehden 

mukaan ohjeet eivät olleet lainkaan niin ”verenhimoiset” kuin olisi voitu odottaa 

Blainelta, erityisesti kun republikaanilehdistö oli Bayardin politiikkaa kritisoinut kovaan 

ääneen liian myötäileväksi. Lehden huomio ohjeista olikin, että ne olivat pitkälti Bayardin 

linjoilla olevat ohjeet, myötäillen käytännössä kaikissa asioissa Washingtonin 

konferenssissa otettua linjaa.123 Daily Heraldin huomio oli myös oikeaan osuva, Blaine 

tosiaan ohjeisti neuvottelijoitaan tutustumaan hyvin huolella Washingtonin konferenssin 

protokolliin ja noudattamaan siellä pidettyä Bayardin linjaa. Erona oli Blainen muutos 

saarten hallinnon järjestämisestä: hänestä Bayardin ehdotus oli liian monimutkainen ja 

hän ohjeistikin neuvottelijoita pyrkimään neuvotteluissa kehittämään itse paremman 

hallintorakenteen Samoalle, jossa pohjana olisi saarten autonomia ja ulkovaltojen 

tasavertaisuus.124 

 Ennen Berliinin konferenssia nousi esiin vielä kysymys Saksan vaatimista 

sotakorvauksista mitä samoalaisten tulisi Bismarckin mielestä maksaa saksalaisille 

hyvityksenä joulukuussa tapetuista saksalaissotilaista. Saksan vaatimat sotakorvaukset 

olivat asia, joka nostatti amerikkalaislehdissä varsin yhtenäisen vastustuksen riippumatta 

lehden puoluekannasta. Saksan vaatimukset nähtiin oikeuttamattomina, sillä 

samoalaisten nähtiin vain puolustaneen itseään. Demokraattilehti Los Angeles Daily 

Herald kuvaili näkemystänsä näin: ”jos joskus on tilanne, jossa itsepuolustukseen 

vetoaminen on paikallaan, niin se on nyt.”125 Republikaanilehti Inter Ocean oli samoilla 

linjoilla jo ennen Daily Heraldia tuomiten Saksan vaatimukset oikeudettomiksi, mutta 

Inter Ocean näki tilanteessa myös toisen vaaran: jos Saksa saisi sotakorvausvaatimuksen 

läpi, eikä samoalaisilla ole maksaa niitä rahalla, niin saksalaiset ottaisivat korvaukset 

                                                           
123 Los Angeles Daily Herald 22.4.1889 pääkirjoitus otsikoimaton. 
124 Ryden 1933, 437–439. 
125 Los Angeles Daily Herald 22.5.1889 pääkirjoitus otsikoimaton. ”if ever there was a case where a plea 
of self-defence could be properly entered, it was in the affair in question.” 
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maana ja kiinteistöinä, joka konkreettisesti saattaisi samoalaiset enemmän 

riippuvaisemmiksi saksalaisista. Tämä taas lisäisi Saksan vaikutusvaltaa ja kontrollia 

saarilla.126 

 Konferenssin aikana amerikkalaislehdissä pohdittiin mahdollisia 

vaihtoehtoja sille, kuinka saarten hallinto nyt tultaisiin järjestämään. Näkemykset 

aiheesta vaihtelivat paljonkin. The Inter Ocean näki kolmen ulkovallan johtaman 

protektoraatin ongelmana jo juuri ennen konferenssin alkua: 

”On tuskin sen arvoista harkita Englannin, Saksan ja Yhdysvaltain yhteistä 

protektoraattia Samoan kuningaskunnasta. Yksi kolmesta ulkovallasta 

osoittautuisi muita vaikutusvaltaisemmaksi ja mustasukkaisuuksista mitä 

seuraa yhteisestä yrityksestä viedä paikallisilta oikeus 

itsemääräämisoikeuteen voisi seurata todella vakavia komplikaatioita.”127 

Inter Oceanille yhteinen protektoraatti olisi siis ongelma, koska se uskoi sen johtavan 

väistämättä epäsymmetriseen vaikutusvallan jakautumiseen saarilla, eikä lehti nähnyt 

ongelmattomana sitäkään, että paikallisilta viedään itsemääräämisoikeus pois. Tosin lehti 

ei täsmentänyt mitä se ongelmilla tarkoitti, eli liittyikö se saarten vakauden ylläpitämiseen 

vai periaatteeseen, että Yhdysvallat hallitsisi vierasta kansaa. Demokraatteihin kallellaan 

ollut sitoutumaton Brooklyn Daily Eagle taas uskoi konferenssin johtavan tulokseen, 

jossa Samoan hallinto olisi pääasiassa paikallisten hallussa, mutta ulkovalloilla olisi 

(vähemmistö)edustus toimeenpanevassa hallintoelimessä. Daily Eagle kirjoitti, että 

ulkovaltojen olisi jossain määrin oltava hallinnossa mukana, jotta tärkein päämäärä eli 

ihmisten hengen ja omaisuuden turva sekä järjestys saarilla voitaisiin turvata. Daily Eagle 

tuntui yhtyvän omasta mielestään yleiseen mielipiteeseen, kun lehti kirjoitti, että: 

”uskotaan, että ilman jonkinlaista puuttumista sivistyneiden valtioiden 

edustajien taholta, saarelaiset eivät pysty sellaista vaatimusta takaamaan. 

Heillä on hyvin puuttellinen käsitys vakaan hallinnon hyödyistä, ja ilman 

alisteisuutta rajoituksille tai kontrollille, olisi se haavoittuvainen hetkenä 

minä hyvänsä vajota takaisin ryhmien väliseen taisteluun… Sen sijaan että 

yksi valtio toteuttaisi tuon rajoittamisen, tulee se olemaan kaikkien kolmen 

                                                           
126 The Inter Ocean 9.5.1889 pääkirjoitus Bismarck’s Craft; The Inter Ocean 23.5.1889 pääkirjoitus Good 
Beginng. 
127 The Inter Ocean 9.5.1889 pääkirjoitus Bismarck’s Craft. ”It is hardly worth while to consider the project 
of a joint protectorate by England, Germany, and the United States over the Samoan Kingdom. One of the 
three powers would prove more influential than any of the others, and out of the jealousies incident to 
the joint attempt at dispossessing the natives of the rights of self-government very serious complications 
might ensue.” 
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yhteisesti tekemä, mutta jättäen Samoan poliittisen autonomian käytännössä 

vahingoittumattomaksi.”128 

Daily Eagle siis näki ikään kuin välttämättömänä pahana, että ulkovallat osallistuisivat 

Samoan hallinnon toimintaan, jotta saarille voitaisiin saada vakaa järjestys pysymään 

yllä. Daily Eagle ei myöskään nähnyt ristiriitaa siinä, että samaan aikaan kun ulkovallat 

osallistuisivat Samoan hallinnon toimintaan, säilytettäisiin Samoan poliittinen autonomia 

heikentymättömänä. 

 Pittsburg Dispatchille konferenssista kantautuneet huhut eivät olleet 

erityisen mieluisia. Jo huhut siitä, että Yhdysvaltain edustaja Phelps olisi ehdottanut 

Yhdysvaltain osallistumista Apian kaupunginhallintoon olivat lehden mielestä 

Yhdysvaltain perinteisen ulkopolitiikan vastaisia, eikä siihen tulisi ryhtyä. Lehti veikin 

tulkintansa jopa niin pitkälle, että sille jo Apian yhteishallintokin edustaisi ”sitovaa 

liittolaisuutta” joka sitoisi Yhdysvallat Samoan kattavaan yhteiseen protektoraattiin. 

Lehti pohtikin pääkirjoituksessaan: 

”Mitä perusteilla voivat Yhdysvallat, Englanti ja Saksa pystyttää 

hallituksen Samolle? Se että he tekevät sen yhtenäisesti, on yhtä 

mielivaltainen heikon kansan oikeuksien rikkomus kuin jos Saksa tekisi sen 

yksin. Jos konferenssin tarkoitus on tarjota samoalaisille hallitus, niin sen 

täysi piittaamattomuus oikeudesta tulee esiin faktasta, että samoalaiset, 

saarten todelliset omistajat, ja ihmiset joita asia eniten koskettaa, eivät ole 

edustettuina tai heitä ei edes konsultoida konferenssissa. – Toimiessaaan 

vähemmän sivistyneiden ihmisten kanssa on, tietysti, legitiimiä ja 

kiitettävää sivistyneelle valtiolle käyttää vaikutusvaltaansa ja neuvojansa 

turvatakseen vakaan ja valaistuneen hallituksen. – Kun se [konferenssi] 

ottaa asiakseen asettaa hallituksia, poistuu se legitiimistä kansainvälisestä 

työstä ja se astuu vallankaappauksen maailmaan.”129 

                                                           
128 The Brooklyn Daily Eagle 21.5.1889 pääkirjoitus The Samoan ”Slate”. ”it is believed that without the 
intervention in some form of the representatives of civilized nations the people of the island could not 
furnish such guarantee. They have a very imperfect conception of the advantages of a stable government 
and, unless subjected to restraint or control, would be liable at any moment to resume their factional 
contests… Instead of but one power exercising that restraint, it is to be jointly exercised by all three, but 
leaving the political autonomy of the Samoans pratically unimpaired.” 
129 Pittsburg Dispatch 16.5.1889 pääkirjoitus Not the American Policy. ”What business have the United 
States, England and Germany to set up a government for Samoa? For them to do it unitedly is as wanton 
a violation of the rights of a weak nation as it would be for Germany to do it singly. If the purpose of the 
conference were to provide the Samoans with a government, its utter disregard of justice would appear 
from the fact that the Samoans, the real owners of the island, and the persons most interested, are not 
representerd or even consulted. – In dealing with a slightly civilized people, it is, of course, legitimate and 
praiseworthy for civilized power to use their influence and advice so as to secure stable and enlightened 
government. – When it [the conference] undertakes the work of setting up forms of Government it leaves 
the field of legitimate international work and enters the province of usurpation.” 
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Dispatch tiukkaan sävyyn tuomitsi konferenssin tekemiset Berliinissä, kun se pyrki 

määräämään täysin Samoan puolesta sen hallintomuodon ja sopimaan vielä 

kuninkaastakin keskenään. Lehden mukaan se olisi ollut vielä hyväksyttävää avustaa ja 

neuvoa, kuinka vakaa hallitusvalta saadaan järjestettyä, mutta että sellainen päätetäisiin 

täysin samoalaisia kuuntelematta, oli lehdelle vastine vallankaappaukseen. Lehden 

erittäin kriittinen ja anti-imperialistinen näkemys erosi muista tutkimistani lehdistä, pois 

lukien Record-Union, joka esitti vastaavia pohdintoja jo aiemmin keväällä 1889. 

Dispatchin kohdalla kritiikki ei jäänyt yhteen pääkirjoitukseen, vaan se vain muutama 

päivä myöhemmin 22. toukokuuta kritisoi yhdysvaltalaisedustajia kovin sanoin: 

”Mutta näyttää kovasti siltä, että amerikkalaisten edustajat on johdatettu 

ottamaan eurooppalainen näkemys, että sivistyneillä valtioilla, varsinkin jos 

ne ovat voimakkaita, on oikeus järjestää sivistymättömien kansojen asiat 

ilman mitään huomiota heidän oikeuksiin ja toiveisiin.”130 

Selvästi anti-imperialistisen näkemyksen omaavalle lehdelle näyttäytyi erittäin 

huolestuttavana asiana, että Yhdysvallat olisi adoptoimassa eurooppalaisten tavat vähät 

välittää ”sivistymättömistä” kansoista, jos he vain itse olivat tarpeeksi voimakkaita. 

 Berliinin konferenssissa solmittu sopimus allekirjoitettiin kesäkuun 

puolivälissä, mutta jo ennen sitä liikkui spekulointeja sovituista asioista. Sopimuksen 

allekirjoituksen jälkeen oikeastaan kaikki arviot sopimuksen sisällöstä olivat 

spekulaatioita, sillä sopimus päätettiin julkaista vasta, kun se ratifioitaisiin Yhdysvaltain 

senaatin toimesta, mikä tapahtui vasta tammikuussa 1890. Aivan toukokuun lopulla 

rupesi kuitenkin leviämään julkisuuteen ensimmäisiä luonnoksia Berliinissä saavutetusta 

sopimuksesta. Yhtenä ensimmäisistä sellaista kommentoi tutkimistani lehdistä Chicago 

Tribune, joka jo 1. kesäkuuta julkaisi näkemyksensä sopimuksen luonnoksesta, josta 

nostan nyt muutamankin asian esiin: 

”… Yhdysvaltain edustajat saivat jokaisen myönnytyksen, joita heidän 

ohjeistettiin vaatimaan, täten tehden sopimuksesta selkeän ja briljantin 

voiton amerikkalaiselle diplomatialle. – Moninaiset artiklat uudessa 

sopimuksessa todella palauttavat status quon kuten se saarilla oli ennen kuin 

Saksa yritti saada saaret hallintaansa. Saarten autonomia on sovittu. – 

Kolmella ulkovallalla ei ole ääntä hallituksessa, paitsi neuvoa-antavan 

                                                           
130 Pittsburg Dispatch 22.5.1889 pääkirjoitus What Can We Concede?. "But it looks very much as if the 
American representatives may have been led into adopting the European view that civilized nations, 
especially if they are powerful, have the right to dispose of the property of uncivilized nations without any 
regard for the rights and wishes of the latter" 



 

55 
 

neuvoston välityksellä… johon kuningas voi turvautua aina kun hänellä on 

epäilyksiä toteutettavasta politiikasta…”131 

Tribune näki sopimuksen aivan huimana voittona Yhdysvaltain diplomatialle, sillä 

luonnoksen perusteella Yhdysvallat oli saanut tavoitteensa läpi. Status quon 

palauttaminen eli Malietoan saaminen takaisin kuninkaaksi, poliittisen autonomian 

saaminen saarille, tasavertaisuus muiden ulkovaltojen kanssa saarilla olivat kaikki 

Yhdysvaltain virallisia tavoitteita ennen konferenssia, mihin myös lehdistö pitkälti yhtyi. 

Tämän lisäksi pääkirjoituksesta selvisi hyvin amerikkalaisten prioriteettien järjestys 

Samoan kriisissä: 

”Tällä tyydyttävällä kolmen vallan sopimuksella kaikki vaara sodasta tämän 

valtion ja Saksan välillä on vältetty, kaikki meidän oikeutemme ja 

intressimme ovat turvatut ja samoalaisia on suojeltu ja palautettu 

omaisuutensa omistajiksi. Tämä viimeinen tulos on lähes yhtä tärkeä kuin 

kaksi edellistä, sillä nämä ystävälliset, vieraanvaraiset ja rohkeat saarelaiset 

saaneet puolelleen koko sivistyneen maailman sympatian ja hyvän 

tahdon.”132 

Tribune toi avoimesti ilmi omasta mielestään koko kriisin tärkeysjärjestyksen oheisessa 

pääkirjoituksessa. Tärkeysjärjestys on kohtalaisen selvästi luettavissa muissakin lehdissä 

rivien välistä, mutta eksplisiittisesti sitä ei sanoneet muut lehdet: Samoan autonomia ja 

saarelaisten olot olivat täysin toissijaisia verrattuna Yhdysvaltain (kaupallisiin) 

intresseihin saarilla. Vielä viimeiseksi samasta pääkirjoituksesta nostan sen lopun tässä 

esiin, sillä lehti juhli sopimusta ”suurena ylpeyden aiheena koko hallitukselle” sekä esitti 

toiveensa Yhdysvaltain tulevaisuuden diplomatiasta: 

”Tämä on kaikkien hyväenteisin alku uudelle ulkopolitiikallemme ja se on 

ihastuttavan vastakkainen sille nöyristelevälle, anteeksipyytävälle ja 

                                                           
131 Chicago Tribune 1.6.1889 pääkirjoitus The Samoan Commission’s agreement. ”…the United States 
Commissioners secured every concession they were instructed to claim, thus making the convention a 
distinct and brilliant victory for American diplomacy. – The various provisions of the new agreement really 
restore the status quo as it existed before Germany made her attempt to dominate the islands. The 
autonomy of the islands is fixed. – The three treaty Powers will have no voice in the Government except 
through the medium of an Advisory Council…upon whom the King may call whenever he is in any doubt 
as to the policy to be pursued…” Kursivointi alkuperäinen. 
132 Chicago Tribune 1.6.1889 pääkirjoitus The Samoan Commission’s agreement. ”By this satisfactory 
agreement of the three Powers all danger of a war between this country and Germany has been averted, 
all of our rights and interests have been preserved, and the Samoans have been protected and restored 
to their possessions. The last result is almost as important as the other two, for these gentle, hospitable, 
and courageous islanders have commended themselves to the sympathy and good will of the whole 
civilized world.” 
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horjuville metodeille mitä on ollut viimeiset neljä vuotta. Jos tämä on 

”jingoismia”, niin antakaa meille hieman lisää sitä…”133 

Tribunelle Berliinin konferenssin myönteinen lopputulos oli osoitus koko ulkopoliittisen 

linjan muutoksesta, mikä oli lehteä tulkitakseni tapahtunut siirryttäessä demokraatti 

Bayardista republikaani Blaineen. Nyt lehden mukaan Yhdysvallat oli toteuttanut sitä 

aktiivista ulkopolitiikkaa mitä Bayard oletettavasti oli vältellyt edelliset neljä vuotta. 

Lehti oli tässä havainnossaan täysin puoluepolitiikan sokaisema, mikä toistui myös 

monen muun lehden arviossa Samoan sopimuksesta. Kehuttiin Yhdysvaltain uutta, 

tarmokkaampaa ulkopolitiikkaa, vaikka saatettiin samassa kirjoituksessa, kuten Tribune 

teki tässä tapauksessa, jopa mainita, että Blaine vain noudatti Bayardin linjoja 

neuvotteluissa. Bayardia harvempi lehti kiitteli tai kehui sopimusta arvioidessaan kesällä 

1889, vaikka sopimuksen sisältö arvioitiinkin Bayardin muotoilemaksi. 

 Tribunen lisäksi republikaanilehdistä esimerkiksi San Francisco Chronicle 

juhli sopimusta Yhdysvaltain diplomatian voittona, sillä siinä palautettiin Malietoa 

kuninkaaksi ja turvattiin Samoan autonomia, joita Chronicle piti sopimuksen selvästi 

tärkeimpinä saavutuksina.134 

 Kaikki lehdet eivät kuitenkaan hyppineet innosta tasajalkaa 

sopimushuhujen levitessä julkisuuteen. Sitoutumaton The Brooklyn Daily Eagle piti liian 

aikaisena lähteä laajemmin ottamaan kantaa sopimukseen, koska sen tarkkaa sisältöä ei 

ollut vielä julkaistu. Kuitenkin Daily Eagle nosti esiin huolensa siitä, mihin tämä Samoan 

sopimus oli Yhdysvallat jo vienyt. Daily Eagle muistutti lukijoitaan George 

Washingtonin jäähyväispuheesta, jossa Washington kuuluisasti määritti Yhdysvaltain 

linjaksi välttää ”sitovia liittolaisuuksia” ulkomaiden kanssa ja pitää huolen vain omista 

asioistaan. Daily Eaglen mukaan tästä politiikasta oli jo nyt poikettu Samoan tapauksessa, 

oli sopimuksen lopullinen sisältö mikä hyvänsä.135 

 Demokraattilehdet ottivat republikaaneja jyrkemmän kannan alustaviin 

tietoihin Berliinissä saavutetusta sopimuksesta. Los Angeles Daily Herald 

                                                           
133 Chicago Tribune 1.6.1889 pääkirjoitus The Samoan Commission’s agreement. ”It is a most auspicious 
beginning of the new foreign policy, and contrasts delightfully with the cringing, apologizing, vacillating 
methods of the last four years. If this be ”jingoism” let us have some more of it…” 
134 San Francisco Chronicle 31.5.1889 pääkirjoitus Triumphant America. 
135 The Brooklyn Daily Eagle 15.6.1889 pääkirjoitus The Samoan Settlement. 
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pääkirjoituksessaan ”Abandoning an Approved Policy” 17. kesäkuuta esitti epäilyksensä 

siitä, oliko sopimukseen ryhtyminen alun alkaenkaan Yhdysvalloille hyvä idea: 

”Mutta on todella vakavia epäilyksiä siitä, että oliko amerikkalaisesta 

näkökulmasta katsottuna meidän toimintamme väärin alun alkaenkin. 

Ennakkotapaus on nyt tehty, jonka mukaan Yhdysvallat on tunnustanut 

eurooppalaisten suurvaltojen oikeuden päättää mitä tehdä Tyynenmeren 

saarille. – Yhdysvalloilla valtiona ei ole yhtään enempää oikeutta sanoa 

mitä samoalaiset tekevät sisäisten asioidensa kanssa kuin Saksalla tai 

Englannilla. Alusta loppuun koko juttu on vallankaappaus ja 

puolustettavissa periaatteella voima tekee oikean. – Meillä on tasan saman 

verran oikeutta luoda hallitus, maaoikeuksineen ja muina hallintoasioineen 

Samoalla, kuin meillä on Venäjällä – ei enempää eikä vähempää.”136 

Daily Herald näki sopimuksen siis paljon kriittisemmässä valossa kuin mitä 

republikaanilehdet näkivät. Daily Herald esitti huolensa Yhdysvaltain oikeutuksesta 

ylipäätään puuttua Samoan asioihin ja sen hallinnon järjestämiseen, jos ulkovallat olivat 

lopputuloksena olevissa järjestelyissä mukana. Erityisen huolestuttavaksi lehti koki 

tämän sen vuoksi, että sen myötä oli nyt asetettu ennakkotapaus: Yhdysvallat tunnustaisi 

eurooppalaisten siirtomaavaltojen oikeuden puuttua Tyynenmeren saarten asioihin 

sopimuksilla, jotka saivat oikeutuksensa vain siitä, että olivat voimakkaampia kuin 

alistettavat kansat. Huolen taustalle lehti esitti pääkirjoituksessa vielä sen, että mitä nyt 

tehtiin Samoan kanssa, olisi mahdollista tehdä myös Havaijin kanssa, joka oli vielä 

merkittävämpi taloudellisesti ja strategisesti kuin Samoa oli. 

 

4.3 Samoan kohtalo ratkeaa – lehtien reaktiot julkistettuun sopimukseen 

Berliinin konferenssin sopimus tuli Yhdysvaltain senaatin käsittelyyn vasta tammikuun 

1890 puolella. Ennen sitä eivät lehdet saaneet tietää sopimuksen yksityiskohtia, jotka 

olivat toki joiltakin osin tiedossa epävirallisten kanavien kautta. Yksikään lehdistä ei 

kuitenkaan tiennyt etukäteen sopimuksessa olleesta korkeimman tuomarin virasta, jonka 

konferenssissa olleet ulkovallat päättivät saarille perustaa. Syksyn mittaan kiinnostus 

                                                           
136 Los Angeles Daily Herald 17.6.1889 pääkirjoitus Abandoning an Approved Policy. ”But there are very 
grave doubts, indeed, as to whether, from an American point of view, our whole action has not been 
wrong ab initio. A precedent has been established by which the United States has recognized the right of 
European powers to decide what shall be done with the islands of the Pacific. – The United States as a 
nation has no more right to say what the Samoans shall do in their domestic affairs than Germany or 
England. From the first to last it is a sheer piece of usurpation, and only to be defended on the ground 
that might makes right. – We have precisely as much right to create a scheme of government, with land 
courts and other incidents of dominion, in Samoa, that we have in Russia – neither more nor less.” 
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Samoan tapahtumiin oli hiipunut kaikissa lehdissä huomattavasti, joka heijastui myös 

kiinnostukseen mikä lehdillä oli sopimuksen tullessa julkisuuteen. 

 Reaktio lehdissä oli paljon odottamaani vaisumpi, niin demokraatti- kuin 

republikaanilehdissä. Osa lehdistä ei kommentoinut julkaistua sopimusta lainkaan, 

vaikka lehti olisi sen kesällä julistanut vaikkapa Yhdysvaltain diplomatian suureksi 

voitoksi. Varsinkin republikaanilehdet olivat yllättävän hiljaa sopimuksesta, vaikka juuri 

he olivat sitä julistaneet Yhdysvaltain voitoksi kovaan ääneen. Tutkimistani 

republikaanilehdistä San Francisco Chronicle kommentoi sopimuksen vain osoittaneen 

Yhdysvaltain vallan kasvua diplomatiassa, kun voitiin järjestää itselle suosiollinen 

sopimus ilman voimankäyttöä.137 Myös Sacramentossa julkaistun Record-Unionin, joka 

keväällä pohti jopa Yhdysvaltain oikeutusta osallistua Samoan asioista päättämiseen, 

kantaa sopimukseen voi pitää hieman kummallisena. Lehti nimittäin piti sopimusta 

”kaikkena mitä olisimme voineet pyytää.” Record-Unionin mielestä sopimuksella 

”Samoan itsenäisyys tunnustetaan ja taataan ikuisesti.” Tämä näkemys lehdellä oli, 

vaikka se samassa pääkirjoituksessa itse huomautti, että:  

”Todellisuudessa tämä korkein tuomari, joka muodostaa kokonaan 

korkeimman oikeuden, vaikkakin hän voi nimetä apulaisia, on saarten 

hallitsija, sillä hän nimittää seuraajan kruunulle erimielisyyden sattuessa, 

hän kontrolloi maanvuokrauksia ja hänellä on viimeinen sana kaikissa 

tärkeissä asioissa mitä samoalaiset voivat tuoda oikeuteen.”138 

Record-Union siis tunnisti saarille luotavan korkeimman tuomarin viran olevan 

käytännössä saarten ulkopuolisten nimittämä hallitsija, mutta siltikään lehti ei nähnyt 

ongelmaa siinä, vaan piti sitä amerikkalaisten voittona, vaikka vielä edellisenä keväänä 

lehti oli vaatimassa tiukasti saarten itsenäisyyden takaamista. Record-Union myös 

puolusti hallitusta siinä, että sen mielestä sopimus ei ollut muodoltaan ”sitova 

liittolaisuus”, kuten lehden mukaan oppositiolehdet olivat sitä väittäneet. Record-Unionin 

mukaan sopimus ei kaikella todennäköisyydellä tulisi viemään Yhdysvaltoja sotaan, 

minkä lisäksi lehden mukaan Yhdysvallat teki ainoastaan sen, ”mitä ihmisyys ja rauhan 

rakastaminen ovat vaatineet”, joten sitä ei voinut määritellä ”sitovaksi 

liittolaisuudeksi.”139 Myös The Inter Ocean piti sopimusta Yhdysvaltain etujen 

                                                           
137 San Francisco Chronicle 21.1.1890 pääkirjoitus America’s Power.  
138 The Record-Union 20.1.1890 pääkirjoitus The Samoan Treaty. ”Really this Chief Justice, who constitutes 
all there is of the Supreme Court, though he may name associates, is ruler of the Islands, since he 
nominates the succession to the Crown in the event of disagreement, controls the letting of lands, and 
has final judgement in the most important matter the Samoans can bring into Court.” 
139 The Record-Union 15.2.1890 pääkirjoitus otsikoimaton.  
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mukaisena kuvaillen sopimuksen ehtoja ”kaikkien kunniallisimmiksi ja hyödyllisimmiksi 

Yhdysvalloille”. The Inter Ocean piti myös sopimuksen onnistumista ulkoministeri 

Blainen ansiona, kertoen sopimuksen onnistuneen tällä kertaa, toisin kuin 

Washingtonissa 1887, koska ”englantilaiset ja saksalaiset ymmärsivät eron Blainen 

vaatimusten ja Bayardin suosimien pyyntöjen välillä.”140  

 Demokraattilehdet taas ottivat sopimuksen vastaan huomattavasti 

kriittisemmin. New York Times, joka jo kesällä 1889 suhtautui sopimukseen epäillen, nyt 

vuoden 1890 puolella tyrmäsi sopimuksen. Times tammikuun 23. päivän 

pääkirjoituksessaan luonnehti sopimusta Saksan toiveiden mukaisiksi, ei Yhdysvaltain, 

sillä nyt saarille oli perustettu vahvaan ulkovaltojen tukeen ja heidän miehittämään 

virkaan perustuva hallinto, eikä samoalaisten itsensä hallitsema autonominen hallinto 

edes saaren sisäisissä asioissa. Korkeimman tuomarin viran Times näki täysin saarelaiset 

alistavana, saarten kuninkaan vain keulakuvaksi alentavana ratkaisuna. Lehdellä oli myös 

näkemys mihin uusi sopimus tulisi saarilla sen mielestä johtamaan: 

”Keinolla millä hyvänsä, sivilisaation luomien keinojen kuten 

asunnonpanttauksen ja ulosmittauksen avulla, ja todennäköisesti ilman 

sivistyneiden maiden hallinta- ja varokeinoja, ulkomaalaiset ovat 

käytännössä ottaneet haltuunsa lähes koko saariston, saksalaisten ja brittien 

kilpaillessa tässä keskenään. Tosiaan, ulkomaiset vaateet kattavat enemmän 

pinta-alaa kuin koko saarilla on maata.”141 

Timesille sopimus siis sisälsi mahdollisuuden ulkomaalaisen tuomarin kontrolloiman 

maaoikeuden avulla ulkomaalaisten ottaa haltuunsa koko saaristo, josta ulkomaalaiset jo 

vaativat vaateillaan pinta-alaa, joka ylitti saarten pinta-alan. Sopimuksessa kun ei ollut 

rakennettu lainopillista kehikkoa estämään keinottelua siinä missä ”sivistyneissä 

valtioissa” oli, niin paikalliset jäisivät helposti lehden näkemyksen mukaan tässä häviäjän 

rooliin. Myös Timesille sopimus näyttäytyi Yhdysvaltain suhteiden muutoksena Samoan 

kanssa taloudellisista poliittisiksi, nyt kun oli tehty kirjallinen sopimus, jossa Yhdysvallat 

oli mukana Saksan ja Iso-Britannian kanssa. Tämän Times näki poikkeavana linjana 

                                                           
140 The Inter Ocean 1.2.1890 pääkirjoitus The Samoan Treaty. 
141 The New York Times 23.1.1890 pääkirjoitus The Samoan Treaty. ”By hook or by crook, under the 
devices of civilization for mortgage and foreclosure, and probably without the checks and safeguards of 
civilized countries, foreigners have practically seized nearly the whole of the islands, the German and the 
British rivaling each other in this quest. Indeed, the foreign claims cover more than the entire area of the 
group.” 
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vuosisataiselle politiikalle, joka tosin lehden mielestä saattoi ”olosuhteiden pakosta olla 

muuttunut välttämättömäksi.”142 

 Timesin lisäksi newyorkilainen The Sun näki sopimuksen ongelmana 

nimenomaan korkeimman tuomarin viran. The Sun pääkirjoituksessaan ”Samoan 

”Independence” – Government by Chief Justice” luonnehti sopimusta juuri kuten otsikon 

perusteella voisi odottaa: 

”Ei ole paljoa merkitystä kutsutaanko tätä henkilöä korkeimmaksi 

tuomariksi, diktaattoriksi, vallaksi valtaistuimen takana… mikä vain näistä 

titteleistä olisi sovelias kuvaamaan hänen vaikutustaan sen kansan asioiden 

hoitamisessa, joiden autonomian ja täydellisen itsenäisyyden takaaminen 

eurooppalaisilta on ollut Yhdysvaltain poliittinen linja.”143 

Korkeimman tuomarin roolin lehti näki ongelmallisena siksi, että todellisuudessa tuomari 

toimi saarilla jopa autokraattisena hallitsijana, jonka vuoksi samoalaisille ei jäänyt 

todellista autonomiaa päättää omista asioistaan. The Sun näki sopimuksessa kuitenkin 

toisenkin vaaran, nimittäin sen muodostavan vaaran myös Yhdysvaltain omille 

kansallisille intresseille saarilla muutenkin kuin samoalaisten autonomiaa kohtaan. Tämä 

vaara muodostui lehden mukaan siitä, että koska korkein tuomari tulkitsisi myös 

ulkovaltojen keskinäiset riidat saarilla, oli hänellä suuri valta myös ulkovaltojen 

keskinäisiin suhteisiin. Tähän lehti huomautti korkeimman tuomarin valinnasta, joka 

erimielisyystilanteessa annettaisiin Ruotsin ja Norjan kuninkaalle. Lehti ei suinkaan 

pitänyt tätä puolueettomana tilanteena, sillä The Sunin mukaan Saksa ja Iso-Britannia, 

jotka muutenkin olivat toimineet Samoan kysymyksessä epäilyttävässä 

yhteisymmärryksessä, voisivat jo maantieteen perusteella vaikuttaa kuninkaan 

päätökseen tuomarin nimityksessä. Koska näin ollen Saksa voisi saada itselleen 

suosiollisen tuomarin saarille kohtuullisen helposti, voisivat saaret lipua kuin 

huomaamatta todellisuudessa Saksan vaikutusvallan piiriin, eikä Yhdysvallat voisi tehdä 

asialle mitään, olihan se sitoutunut noudattamaan tätä kirjallista sopimusta. The Sun 

päättikin kirjoituksensa arvioon sopimuksen luonteesta: 

”Me emme usko, että kukaan joka on perehtynyt Samoan kysymyksen 

historiaan, voi tutustua tähän ehdotettuun sopimustekstiin puolueettomalla 

                                                           
142 The New York Times 2.2.1890 pääkirjoitus otsikoimaton. 
143 The Sun (New York) 22.1.1890 pääkirjoitus Samoan ”Independence” – Government by Chief Justice. ”It 
does not make much difference whether this personage is called Chief Justice, or Dictator, or Power 
Behind the Throne… Any one of these titles would describe his potency in the management of the affairs 
of a people for whom it has been the policy of the United States to preserve autonomy and absolute 
independence of European control.” 
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arviointikyvyllä ja olla tulematta lopputulokseen, että sen ratifiointi 

nykymuodossaan tulee olemaan suuri askel kohti Saksan täydellistä 

hallintaa saarilla…”144 

The Sunin arvion mukaan Yhdysvallat oli luovuttanut puolustamansa Samoan 

itsenäisyyden nyt Berliinin sopimuksen perusteella korkeimman tuomarin käsiin, joka 

pahimmassa tapauksessa tulisi johtamaan saarten valumiseen Saksan käsiin ja viemään 

Yhdysvaltain intressit saarilla, jopa Pago-Pagon satamaoikeuden pois. 

Länsirannikolla sopimusta kritisoitiin myös ja kriittisen asenteen 

sopimukseen otti Los Angeles Daily Herald, joka myös antoi suuren arvon sopimuksen 

symboliikalle kutsuen sitä ”kaikkein merkittävimmäksi asiakirjaksi Yhdysvaltain 

diplomatiassa.” Vaikka Daily Herald kutsui sopimusta tärkeimmäksi asiakirjaksi, ei sen 

merkitys ollut lainkaan positiivinen: 

”…se on kaiken selvästi amerikkalaisten ja tasavaltalaisten periaatteiden 

hylkäämistä. Kolme ulkovaltaa jotka ovat osallisena siinä… luovat 

todellisuudessa saarille hallitsijan tuomarin muodossa… – Mikä oikeus 

amerikkalaisilla on liittyä Samoan ryöstämiseen, sen haluaisivat monet, 

rehelliset amerikkalaiset tietää.”145 

Daily Heraldille sopimus siis näyttäytyi oikeudettomana, amerikkalaiset ihanteet ja 

periaatteet hylkäävänä, kun siinä asetettiin ulkomaalaiselle kansalle ulkopuolinen 

hallitsija, jonka valintaan samoalaiset eivät voineet vaikuttaa. Lehti esitti samaisessa 

pääkirjoituksessa myös mielenkiintoisen syytöksen ulkoministeri Blainea kohtaan 

sopimuksen julkistamiseen liittyen. Lehden tietojen mukaan sopimuksen alkuperäinen 

luonnos vuodettiin Assiciated Press -uutistoimistolle nimenomaan Blainen toimesta. 

Luonnos oli muuten totuudenmukainen, mutta siitä puuttui kokonaan maininnat 

perustettavasta tuomarin virasta, joka muutti Samoan autonomian luonteen täysin. Daily 

Herald nyt kysyikin, miksi tähän aiheeseen ”liittyy niin paljon suoraa valehtelua 

sopimuksen ehdoista. Miksi totuutta sopimuksesta ei kerrottu alun perin ja miksi 

demokraattis-tasavaltalaisista ihanteista ei pidetty kiinni sopimuksessa?”146 Lehden 

                                                           
144 The Sun (New York) 22.1.1890 pääkirjoitus Samoan ”Independence” – Government by Chief Justice. 
”We do not think that anybody familiar with the history of the Samoan question can study the text of this 
proposed treaty with impartial judgement, and not come to the conclusion that its ratification in its 
present form will be a great step toward the complete ascendency of German influence in the interesting 
islands…” 
145 Los Angeles Daily Herald 30.1.1890 pääkirjoitus A Diplomatic Fiasco. ”…it is a base surrender of 
everything distinctively American or republican. The three powers which are parties to it…really create an 
actual ruler of the county in the person of a judge... – What right the people of the United States have in 
joining in to rob those of Samoa most people, who are honest Americans, would like to know.” 
146 Los Angeles Daily Herald 30.1.1890 pääkirjoitus A Diplomatic Fiasco.  
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kysymys olikin mielestäni oikein osuva, sillä muita lehtiä analysoimalla vaikuttaisi siltä, 

että jos alun perin oltaisiinkin julkistettu sopimus heti allekirjoittamisen jälkeen, kun vielä 

oli tuoreessa muistissa lehdillä kevään tapahtumat, olisiko lehdistön reaktio ollut 

erilainen? Nythän sopimus otettiin varsinkin hallitusta tukevien lehtien toimesta varsin 

kritiikittömästi vastaan jopa lehdissä, jotka koko kriisin ajan kannattivat Samoan 

autonomian säilyttämistä. 

En voi olla kiinnittämättä huomiota Samoan hallinnosta analysoidessani 

myös tapaan kirjoittaa samoalaisista lehtien pääkirjoituksissa. Muutamissa esittämissäni 

lainauksissa lukija on varmastikin jo kiinnittänyt huomiota tapaan, jolla samoalaisista 

kirjoitetaan. Chronicle viittasi 4.10.1887 ”Kannibaali-saariin” ja 24.12.1888 kuvasi 

saarilla käytävää sisällissotaa ”spektaakkeliksi, joka muistuttaa ryhmää miehiä 

[”sivistyneet ulkovallat”] kerääntyneenä koiratappelun ympärille [samoalaiset]”. Los 

Angeles Daily Herald kirjoitti 23.12.1888, kuinka hallitusta ei tulisi kiinnostaa ”kumpi 

barbaareista hallitsee 35 000 alastonta villiä”, Record-Union ystävällismielisempänä 

samoalaisia kohtaan puhui ”ei-niin-villeistä ihmisistä”.147 Lehtien tapa kirjoittaa 

samoalaisista oli siis tässä kriisin alkuvaiheessa vielä hyvinkin alentava ja halveksiva – 

heitä ei pidetty missään nimessä amerikkalaisten tai eurooppalaisten arvoisina. Kriisin 

edetessä lehtien tapa kirjoittaa samoalaisista kuitenkin muuttui hieman arvostavampaan 

suuntaan ja avoimesti halveksivat nimitykset jäivät lehtien kirjoittelusta pois. Samoalaisia 

kuvattiin monissa lehdissä ”puoli-sivistynyt” (semi-civilized) tai ”sivistymätön” 

(uncivilized) -käsitteillä, joilla heidän arvoaan nostettiin ainakin pykälän verran ylöspäin.  

On kuitenkin hyvä muistaa, että tapa kuvata alkuperäiskansoja puoli-

villeiksi oli tuohon aikaan varsin vahvasti sisäänrakennettuna läntisen maailman 

ajatteluun, eikä Yhdysvallat välttynyt siltä, vaikka Yhdysvallat ei imperialistiseen 

siirtomaavalloitukseen ollutkaan vielä lähtenyt. Vaikutteita kyseiseen ajatteluun tuli 

muun muassa 1880-luvulla kasvaneesta sosiaalidarwinismin ja anglosaksisen rodun 

paremmuuden kannatuksesta, esimerkiksi pastori Josiah Strongin Our Country (1885) 

kirjan suosion myötä.148 Samoan tilanteessa yleisesti ottaen rotukysymykset tai 

sosiaalidarwinismi eivät nousseet esiin muuten kuin yksittäisissä lehtien sanavalinnoissa 

                                                           
147 San Francisco Chronicle 4.10.1887 pääkirjoitus Samoa and Germany; San Francisco Chronicle 
24.12.1888 pääkirjoitus otsikoimaton; Los Angeles Daily Herald 23.12.1888 pääkirjoitus Our Foreign 
Relations and the Democracy; The Record-Union 15.12.1888 pääkirjoitus It is Our Business. 
148 Grenville & Young 1966, 40-41. 
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saarelaisia kuvatessaan – niillä ei esimerkiksi eksplisiittisesti perusteltu samoalaisten 

tarvetta ”valkoisen miehen ohjaukselle.” 

 

4.4 Halutaan: uusi laivasto – Samoan tilanteen vaikutus laivastoon 

Yksi selkeä Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä aihe mikä nousi 

Samoan tilanteessa esiin, oli Yhdysvaltain laivaston tilanne. Heti Yhdysvaltain 

sisällissodan jälkeen 1865 Yhdysvaltain laivasto oli ollut suuri ja taistelukelpoinen 

aikansa mittapuulla. Valtion jälleenrakentaminen tuhoisan sodan jälkeen oli kuitenkin 

kallista, eikä valtion johto nähnyt välittömiä uhkia maan turvallisuudelle, joten varsinkin 

laivaston rahoitusta vähennettiin. Robert Beisner kuvailee kirjassaan From the Old 

Diplomacy to the New Yhdysvaltain laivaston tilaa vuodesta 1867 eteenpäin, kuinka 

puulaivoja muutettiin jopa polttopuuksi ja uusien rautaisten sotalaivojen (ironclad) 

annettiin ruostua telakalla. Tokikaan näin ei kaikille aluksille käynyt, vaan Yhdysvalloilla 

oli toimiviakin aluksia laivastossaan, mutta ne olivat kelvollisia lähinnä 

rutiinitoimenpiteisiin ja partiointiin.149 

 1880-luvun alussa Yhdysvaltain laivasto oli lopulta niin huonossa 

kunnossa, että jopa Oscar Wilde kirjoitti novelliinsa kohtauksen, jossa amerikkalainen 

nainen valittaa sitä, ettei hänen maassaan ole rauniota ja hänelle vastataan: ”onhan teillä 

laivastonne.”150 Wilden huomio on aikanaan ollut varsin osuva, sillä 1880-luvulla 

Yhdysvaltain laivasto oli päässyt niin pahasti rappiolle, että jopa Chilellä katsottiin olevan 

parempi laivasto ja Beisner kirjassaan arvioi yhdentoista maan laivaston olevan 

Yhdysvaltoja edellä vuonna 1884.151 Vaikka 12. parasta laivastoa voikin pitää kohtalaisen 

korkeana sijoituksena, on hyvä muistaa, että Yhdysvallat oli kuitenkin jo tässä vaiheessa 

maailman teollistuneimpia valtioita ja väkiluvultaan eurooppalaisia suurvaltoja suurempi 

lukuunottamatta Venäjää. Yhdysvallat oli kuitenkin ryhtynyt jo tekemään asialle jotain 

ennen Samoan tilannettakin: 1880-luvun alussa ryhdyttiin rakentamaan pariinkin eri 

otteeseen uusia laivoja, niiden ollessa kuitenkin kevyesti panssaroituja, kauppalaivastojen 

                                                           
149 Beisner 1986, 58. 
150 LaFeber 1966, 58. LaFeber lainaa Wilden Cantervillen kummitus -novellia vuodelta 1887. 
151 Beisner 1986 59. 
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häirintään ja rannikkopuolustukseen tarkoitettuja aluksia, ei kunnollisia taistelulaivoja 

mitä eurooppalaisilla suurvalloilla oli.152 

 Lehdet Yhdysvalloissa olivat hyvin perillä Yhdysvaltain laivaston tilasta. 

Tilanteen kuumentuessa Samoalla oltiin lehdissä pitkälti samaa mieltä nykyisestä 

tilanteesta: se ei ole riittävä. Poikkeuksena tähän voi pitää newyorkilaista The Sunia, joka 

tammikuun alussa 1889 pääkirjoituksessaan ”The Navy – No Excuse for Timidity” esitteli 

Yhdysvaltain käytössä olleet alukset ja niiden sijainnit Yhdysvaltain 

laivastotukikohdissa. Vaikka listalla olikin kymmeniä laivoja, olivat ne lähes kaikki 

vanhentuneita suunnittelultaan ja aseistukseltaan. Siltikin The Sun oli sitä mieltä, että ne 

olivat ”tarpeeksi hyviä” käytettäväksi hätätilanteissa, jollaiseksi The Sun Samoan 

tilanteen näki olevan kehittymässä. Lehden näkemys olikin, että  

”meillä on tarpeeksi laivoja nykyään valvomaan, että lippuamme 

kunnioitetaan kaikkialla, ja lisäykset jotka on taattu vuodeksi 1889 ovat 

tarvittavat viemään kaikki tekosyyt pois heikolta ulkopolitiikalta ja 

amerikkalaisten oikeuksien ja intressien laiminlyönniltä kaikkialla.”153 

The Sun oli siis selvästi sitä mieltä, ettei Yhdysvallat voi käyttää laivaston tilaa tekosyynä 

sille, että se ei ajanut tarmokkaampaa ulkopolitiikkaa ja antaisi periksi intresseissään 

maailmalla. 

 The Sun oli kuitenkin mielipiteessään melkoisessa vähemmistössä, sillä 

valtaosa lehdistä oli asiassa nimenomaan toista mieltä. Los Angeles Daily Herald nosti jo 

vuoden 1888 puolella huolensa siitä, että eihän Yhdysvallat käyttäytynyt Samoan 

tilanteessa yli voimavarojensa: 

”Vaikka meillä on käyttökelpoisen laivaston alku, olisi se ollut todella 

absurdia toimia kuin se mikä on tulevaisuudessa olisi ollut nyt 

nykyhetkessä. – Se, että tämä maa voisi muutaman viikon sisään ostaa 

laivaston jolla voisi vastustaa Saksaa, on kuitenkin todennäköisesti totta.”154 

Daily Herald siis huomioi, että Yhdysvalloilla oli aluillaan laivaston rakentaminen, mutta 

sen hetken laivastolla ei tulisi käyttäytyä kuin omistaisi vahvemman laivastopelotteen 

                                                           
152 LaFeber 1966, 59–60. 
153 The Sun (New York) 7.1.1889 pääkirjoitus The Navy – No Excuse for timidity. ”we have ships enough to-
day to see that our flag is respected everywhere, and the additions guaranteed for 1889 are sufficient to 
take away all excuse for a feeble foreign policy and for neglect to maintain American rights and interests 
everywhere.” 
154 Los Angeles Daily Herald 23.12.1888 pääkirjoitus Our Foreign Relations and the Democracy. ”While we 
have the beginnings of a serviceable navy, it would have been highly absurd to have acted as if what is in 
futuro were in præsenti. – This country could within a few weeks buy a navy which would enable us to 
withstand Germany at least, is probably true.” 
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kuin todella Yhdysvalloilla oli, vaikka laivoja olisikin ostettavissa muilta mailta 

lyhyelläkin varoitusajalla.  

Daily Heraldin näkemys laivastosta diplomatian ”selkänojana”, johon valtio 

vaatimuksissaan tukeutuu, oli ajan lehdissä yleinen. Chicago Tribunen pääkirjoitus kriisin 

kriittisimmiltä hetkiltä osoittaa hyvin lehdistön näkemyksen laivaston tarpeellisuudesta: 

”Millään argumentilla ei voi olla sitä voimaa eikä asemaa ja vaikutusvaltaa 

mikä sillä olisi, jos sen takana olisi kuolemaa-kylväviä dynamiittiaseita 

[viittaus uuteen Vesuvius prototyyppiin joka oli kehitteillä]. Kuudella 

Vesuviuksella… ulkoministerimme voisi esittää todella vakuuttavan 

voiman sisältäviä argumentteja Saksan ”veri ja rauta” kanslerille Amerikan 

oikeuksista alueella, ja se nostaisi omaa arvokkuuttamme sen verran, että se 

takaisi välittömän ja kunnioittavan tunnustuksen ulkomailla.”155 

Tribune siis näki uudet laivat selvästi osana Yhdysvaltain aktiivisempaa ulkopolitiikkaa: 

jos Yhdysvalloilla oli taistelukelpoisia uusia laivoja, alkaisi Euroopan suurvaltakin 

kuuntelemaan maan vaatimuksia suosiollisemmalla asenteella. Tribune toi samassa 

pääkirjoituksessa esiin myös lehteä ihmetyttäneen asian koko laivastokeskustelussa, 

nimittäin laivaston rahoituksen. Tribune jatkoikin samassa pääkirjoituksessa: 

”Ei ole mitään taloudellista estettä joka olisi tiellä. – Meillä on käteistä yli 

tarpeiden ja käyttökohteita sille taistelevan laivaston rakentamiseksi. Me 

olemme ainut valtio, joka voisi käyttää sata miljoonaa dollaria aluksiin 

tarvittessa, emmekä edes tuntisi sitä. – Ei ole mitään mitä tarvitsemme tällä 

hetkellä niin paljon turvataksemme paikkamme maailmassa ja 

saadaksemme oikeutemme kunnioitetuksi. Eikö olekin jotenkin 

nöyryyttävä tilanne, että 65 miljoonaa amerikkalaista, joilla on sadan 

miljoonan dollarin ylijäämä jolle ei ole käyttöä, ovat tilanteessa, että heillä 

ei ole yhtään alusta merillä jotka voivat vastata siihen malliin, että niitä 

ymmärretään välittömästi?”156 

Tribunelle oli siis aivan käsittämätöntä, kuinka valtio voi pitää satojen miljoonien 

ylijäämää keksimättä sille muuta käyttöä, kun samaan aikaan maan laivasto oli täysin 

                                                           
155 Chicago Tribune 28.1.1889 pääkirjoitus Wanted – a navy that can fight. ”No argument can have the 
strength and no position the influence by itself that it would secure when backed by death-dealing 
dynamite guns. With six Vesuviuses… our Secreatary of State would be able to present an argument of 
remarkably convincing force to the ”blood and iron” German Chancellor as to American rights in the 
premises, and it would enhance our own dignity to such a degree as to secure instant and respectful 
recognition abroad.” 
156 Chicago Tribune 28.1.1889 pääkirjoitus Wanted – a navy that can fight. ”There is no financial obstacle 
that stands in the way. – We have the cash in superabundance and the appliances for its use in building a 
fighting navy. We are the only nation that could spend a hundred million dollars if necessary for vessels 
and not feel it. – There is nothing that we need so much to secure our position in the family of nations 
and make our rights respected. Is it not a somewhat humiliating position that sixty-five million of 
Americans should find themselves with a hundred millions of money that they have no use for and not a 
vessel on the ocean that can talk back in a manner that would be understood at once?” 
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retuperällä. Tässäkin Tribune uskoisi laivaston nostavan Yhdysvaltain vaikutusvaltaa, 

kun se saisi aluksia joilla turvata intressejään sekä toimia ”hauiksena” diplomaattisissa 

vaatimuksissa. 

 Samoan tilanteen edetessä ja kuumimpien sotapuheiden väistyessä lehdissä 

alettiin nähdä koko Samoan kriisi jopa positiivisena asiana tulevaisuudelle. Lehdet yli 

puoluerajan kirjoittivat kriisistä hyvänä opetuksena amerikkalaisille laivaston tärkeydestä 

ja sen puuttumisen mukanaan tuomista uhista. San Francisco Chronicle pitkässä 

pääkirjoituksessaan ”Awake at last” 3. helmikuuta kirjoitti, kuinka Yhdysvalloissa oli 

kuin herätty pitkästä rauhan unesta todelliseen maailmaan: 

”Viime aikaiset tapahtumat, kuitenkin, ovat herättäneet amerikkalaiset 

heidän koskaan loppumattomasta rauhan unestaan, ja ovat näyttäneet 

tarpeen palata [George] Washingtonin 1790 esittämään periaatteeseen, että 

”sotaan valmistautuminen on yksi tehokkaimmista keinoista ylläpitää 

rauhaa.” – Jos Samoan tilanne johtaa julkisen mielipiteen kehittymisen 

siihen pisteen Yhdysvalloissa, että ensimmäisen luokan laivaston luomista 

ja varustamista aletaan vaatia, on koko episodi ollut arvokas. – … tuloksena 

on, että me tulemme kohta ottamaan paikkamme maailman suurvaltojen 

joukossa sotavalmiuden hyveellämme…”157 

Chroniclen mielipide laivaston tärkeydestä Yhdysvaltain suuruudelle oli 

pääkirjoituksessa todella selvä: laivasto nähtiin sekä rauhan säilyttäjänä, että 

Yhdysvaltain suurvalta-aseman pönkittäjänä ja sitä kautta Yhdysvaltain etujen perään 

katsojana. Samoan kriisi nähtiin tässä erityisen selkeänä herättäjänä: pääkirjoitus oli 

julkaistu juuri kriisin kuumimman vaiheen jälkeen, kun huomattiin, ettei ollut juuri 

mahdollisuutta vaatia Bismarkilta tasavertaista kohtelua ilman voimaa vaateiden takana. 

 Demokraattilehtien puolelta myös Los Angeles Daily Herald yhtyi laivaston 

rakentamista vaativaan kuoroon. Maaliskuun alussa huhut velloivat Yhdysvaltain 

lehdistössä, että saksalainen sotalaiva olisi upottanut amerikkalaisen sotalaivan Samoalla. 

Lehdet eivät pitäneet huhua missään vaiheessa erityisen uskottavana, sillä uutisen 

julkaisupaikka ei ollut Berliini, Lontoo tai muu suurkaupunki, vaan ensimmäisenä se tuli 

pinnalle Breslaussa Saksassa. Daily Herald nosti omassa pääkirjoituksessaan 9. 

                                                           
157 San Francisco Chronicle 3.2.1889 pääkirjoitus Awake at last. ”Recent events, however, have aroused 
the American people from their dream of never-ending peace, and have shown them the necessity of 
reverting to the principle asserted by Washington in 1790, that ”To be prepared for war is one of the most 
effectual means of preserving peace.” – If the Samoan affairs shall result in educating public opinion in 
the United States up to the point of demanding the creation and equipment of a first-class navy, the 
episode will have been a valuable one. – … the result will be that we shall soon resume our rank among 
the great powers of the earth by virtue of our readiness for war…” 
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maaliskuuta huhun todenperäisyyden sijaan huomion sen seurauksiin: oli huhu totta tai 

ei, mitä Yhdysvallat voisi tehdä asialle? Lehti itseasiassa piti huhua jopa hyvänä, sillä se 

”on osoittanut meille sen avuttoman tilan, jossa meidän laivasto on 

ensimmäisen luokan suurvaltaa vastaan, ja se tulee väistämättä johtamaan 

panssaroitujen alusten rakentamiseen, joka tulee antamaan meille paremmat 

mahdollisuudet sodan sattuessa, kuin meillä nyt on. Fakta on, että 

Yhdysvaltain heikko piste tällä hetkellä on sen laivaston kelvoton kunto. 

Jopa jotkut mitättömät valtiot tällä mantereella voisivat läpsäistä meitä 

kasvoille ilman rangaistuksen pelkoa…”158 

Daily Herald näki, että huhut amerikkalaisen sotalaivan tuhoutumisesta toimi 

positiivisena asiana nimenomaan ihmisten herättäjänä, että laivasto oli sillä hetkellä 

todella huonossa kunnossa ja siihen oli saatava muutos, koska Yhdysvallat ei pärjäisi edes 

osalle oman mantereen pienemmistä valtioista, jos laivastot ottaisivat yhteen.  

 Vaikka lehdissä Yhdysvaltain laivaston tilaa pidettiinkin sillä hetkellä 

huonona, niin uskoa kuitenkin riitti siihen, että sodan syttyessä Yhdysvaltain laivasto 

voisi Saksalle pärjätä. Monissa lehdissä toistui usko jo aiemmin mainittuihin dynamiittia 

ampuviin Vesuvius-luokan laivoihin, joiden uskottiin olevan Yhdysvaltain laivastolle 

suuri apu. Sen lisäksi että oli uskoa uusiin laivamalleihin, niin uskoa oli amerikkalaisten 

muihin etuihin, jotka chicagolainen The Inter Ocean tiivisti hyvin 10. maaliskuuta 

pääkirjoituksessan ”In time of peace”: 

”Kapasiteettimme rakentaa nopeasti ironclad-panssarilaivoja ylittää Saksan 

kyvyn; meillä on enemmän merenkulkuhenkeä joukossamme, ja meillä on 

laivastotraditioita, jotka vain Englanti voi ylittää… Ei tule myöskään 

unohtaa, että sodan syttyessä Saksan keisarikunnan ja Yhdysvaltain välillä 

Ranska tuskin tulisi jäämään puolueettomaksi sivustakatsojaksi.”159 

Inter Oceanin luettelemat teemat: kyky rakentaa laivoja nopeammin kuin Saksa, 

Yhdysvaltain merenkulkuperinteet ja varsinkin sodan syttyessä Ranskan reaktio nousivat 

muissakin lehdissä perusteluiksi sille, miksi kuitenkaan ei tulisi olla niin huolissaan maan 

laivaston nykytilasta. Näiden teemojen lisäksi uskoa valoi myös Yhdysvaltain talouden 

                                                           
158 Los Angeles Daily Herald 9.3.1889 pääkirjoitus The Samoan Rumor. ”has served us to show the very 
helpless condition of our navy in case of trouble with a first-class power, and will necessarily lead to an 
activity in construction of armored vessels that will give us a better chance in case of war than we would 
now have. The fact is, the weak point of the United States at present is in the worthless character of its 
navy. Some of the insignificant powers even on this continent could slap us in the face with impunity…” 
159 The Inter Ocean 10.3.1889 pääkirjotus In time of peace. ”Our facilities for rapid construction of iron-
clads surpass those of Germany; we have more of a sea-going spirit among our perople, and we have 
naval traditions, the glory of which only England can surpass… Nor is it to be forgotten that should war 
break out between the German Empire and the United States France hardly could be expected to remain 
an indifferent or neutral spectator.” 
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hyvä tilanne, johon aiemmin jo viittasin Chicago Tribunen nostaneen huomion 

tammikuun lopulla 1889. Luottamus siihen, että Ranska ei jäisi sivustakatsojaksi perustui 

Ranskan ja Saksan välisiin vihamielisyyksiin 1880-luvun Euroopassa: Saksa oli voittanut 

Ranskan vuoden 1871 sodassa ja nyt Ranskassa oli vielä valittu Seinen alueen (Pariisin 

ympärillä) hallinnon johtoon kenraali Boulanger, joka johti jopa kansalliseen hurmokseen 

Ranskassa. Niinpä myös yhdysvaltalaiset lehdet olivat kovin varmoja, että Boulangerin 

valtaannousu toimi myös Yhdysvaltain puolustuksen osana ainakin välillisesti.160 

 Kriisi Saksan kanssa Samoasta johti siis selvästi huomion kiinnittämiseen 

Yhdysvaltain laivaston sen hetkiseen kuntoon ja vaatimuksiin laivaston parantamisesta. 

Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen huomio Samoan kriisistä, sillä yleensä 

kirjoissa Yhdysvaltain noususta suurvallaksi laivaston kasvu liitetään nimenomaan 

kapteeni Alfred Mahanin vuonna 1890 kirjoittamaan The Influence of Sea Power upon 

History, 1660-1783 teokseen, jossa Mahan argumentoi suurvaltojen voimien perustuvan 

nimenomaan niiden laivastomahtiin. Mahanin kirjan nähdään yleensä aloittaneen 

vaatimukset uuden laivaston rakentamisesta, mikä nopeasti tapahtuikin 1890-luvun 

alkupuolella. Kuitenkin kuten tässä alaluvussa tekemästäni analyysistä huomaa, laivaston 

tila ja vaatimukset uudesta laivastosta nousivat julkisuuteen jo ennen Mahanin 

vaikutusvaltaista kirjaa. Toki on totta, että vasta Mahanin teoksen julkaisun jälkeen 

laivastointo sai enemmän tuulta purjeisiin ja myös hallituksien tuen ajatuksilleen, mutta 

ajatuksen siemenet laivaston uudistamisesta oli selkeästi jo kylvetty ennen Mahanin 

kirjaa ja Samoan kriisi näyttäisi toimineen tässä ainakin jonkin asteisena katalyyttinä. 

  

                                                           
160 Boulangerista ja lehtien suhtautumisesta esim. Los Angeles Daily Herald 29.1.1889 pääkirjoitus 
otsikoimaton. 
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5. Johtopäätökset 

Samoan kriisi näyttäytyy kovin eriskummallisena jaksona Yhdysvaltain ulkopolitiikan 

historiassa. Sekä valtion virallinen ulkopolitiikka, että lehdistö vastustivat Yhdysvaltain 

ryhtymistä imperialistiseen siirtomaiden hankintaan, mutta siitä huolimatta maa ajautui 

lähes sotaan Saksan kanssa puolustaessaan intressejään kaukaisella Tyynenmeren 

saaristolla. Ainakin lehdistön reaktion osalta Samoan kriisi edustaa yhdenlaista 

murroskautta tai paradigman muutosta, kuten Robert Beisner argumentoi kirjassaan From 

the Old Diplomacy to the New. Beisnerin argumentti on, että 1890-luvun alusta 

Yhdysvalloissa alkoi uudenlaisen ulkopolitiikan jakso, joka huipentui sarjaan 

imperialistisia valloituksia. Vanhaa paradigmaa kuvasti eristyneisyys ja vetäytyvä, 

reagointiin perustuva ulkopolitiikka, kun taas uuden paradigman ulkopolitiikka oli 

ulospäin suuntautuvampaa ja johdonmukaisempaa, ennakoivampaa politiikkaa.161  

 Samoan kriisin kommentoinnin tutkimissani lehdissä voi hyvin nähdä 

tällaisen paradigman muutoksen murroskautena. Lehdissä Samoan kriisin kommentointi 

jakautui nähdäkseni neljään erilaiseen teemaan, joita kaikkia olen tässä tutkielmassa 

analysoinut. Ensinnäkin lehtien pääkirjoituksissa näkyi lehtien suhtautuminen yleisellä 

tasolla haluttuun Yhdysvaltain ulkopoliittiseen linjaan: tulisiko Yhdysvaltain olla 

aktiivisempi ulkopolitiikassaan. Tässä näkyi hyvin selvästi puoluepoliittinen 

jakautuminen, varsinkin vuonna 1889. Republikaanilehdet olivat äänekkäämpinä 

vaatimassa aktiivisempaa ulkopolitiikan linjaa kuin demokraattilehdet, mikä osittain 

selittyy sen hetken hallitusvastuulla. On varsin ymmärrettävää, että demokraattilehdet 

eivät lähteneet kritisoimaan yhtä hanakasti ulkopolitiikan linjaa jota oman puolueen 

edustaja toteutti. Toisaalta republikaanilehdet jatkoivat aktiivisen ulkopolitiikan 

vaatimusta vielä vallan vaihtumisen jälkeenkin, tokikaan ei yhtä ulkoministeriä 

kritisoivalla tavalla kuin aiemmin Bayardia oltiin kritisoitu. Puoluepolitikointi näkyi 

kaikista selviten analysoidessa Berliinin konferenssin tuloksia, kun republikaanilehdet 

kehuivat sopimusta onnistuneeksi, mutta eivät antaneet tunnustusta Bayardille, jonka 

ajamalla linjalla sopimus oli käytännössä katsoen tehty. Kevättä 1889 kohti muutamissa 

lehdissä, esimerkiksi San Francisco Chroniclessa ja The Inter Oceanissa alettiin nähdä 

Yhdysvaltain muuttuva rooli maailmanpolitiikan osana välittömästi Samoan kriisin 

yhteydessä, mitä ei voi nähdäkseni pitää sattumana. Samoan kriisissä Yhdysvallat sai 

                                                           
161 Beisner 1986, 32–38. 
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omasta näkökulmastaan voiton ajamalla aktiivista ulkopolitiikkaa ja lehdille se 

pääsääntöisesti näyttäytyi positiivisena asiana, jota tulisi jatkaa tulevaisuudessakin. 

 Toinen teema pääkirjoituksissa oli lehtien suhtautuminen Saksaan ja 

mahdolliseen sotaan. Tutkimieni lehtien pääkirjoitusten perusteella sodan mahdollisuus 

Saksan kanssa oli lopulta hyvin vähäinen. Lehdissä vaatimukset olivat paikoin melko 

kovasanaisia, mutta yksittäisiä kirjoituksia laajemmin katsottuna lehtien suhtautuminen 

tilanteeseen oli rauhanomainen: sotaa ei lietsottu, eikä uskottu, että sota voisi oikeasti 

syttyä. Luottamus Saksan ja varsinkin Bismarckin rationaalisuuteen olla lähtemättä 

sotaan Yhdysvaltoja vastaan kumpusi kolmesta asiasta. Ensinnäkään ei uskottu Saksan 

lähtevän riskeeraamaan merentakaista kauppaansa Yhdysvaltain armoille sodan aikana. 

Toisekseen Saksan tilanne Euroopassa nähtiin sen verran haavoittuvana Ranskan 

revanssihalukkuuden vuoksi ja kolmanneksi lehdillä vaikutti olevan luottamus 

Bismarckin haluun pysyä yleisesti hyvissä väleissä Yhdysvaltain kanssa, vaikka 

Bismarckia alkuun kriisistä syytettiinkin. Siinä missä valtiojohdon tasolla nähtiin 

omavaltaisesti toimivat konsulit Samoan ongelmana, niin lehdistössä korostui enenmmän 

Saksan viranomaisten ja laivaston tekemät vääryydet ongelmien pohjimmaisina syinä. 

Kolmantena teemana oli lehtien suhtautuminen saarten hallintoon ja 

Yhdysvaltain osallistumiseen sen järjestämiseksi. Tämä teema osoittautui kaikista 

ristiriitaisimmaksi aiheeksi lehtien linjassa kriisin alusta Berliinin sopimukseen. 

Käytännössä kaikki lehdet, jotka pitivät Yhdysvaltain osallistumista Samoan kriisin 

ratkaisuun toivottuna linjana, kannattivat saarten autonomian tai itsenäisyyden 

takaamista. Näitä vaatimuksia ilmaistiin puoluelinjasta välittämättä. Kuitenkin Berliinin 

sopimuksen tullessa julki olivat reaktiot sopimukseen täysin jakautuneita puoluelinjan 

mukaan: demokraattilehdet kritisoivat sopimusta, sillä ne näkivät sen mielestäni 

aiheellisesti saarten autonomian kannalta hyvinkin ongelmallisena. Myös Paul Kennedy 

arvioi omassa analyysissään sopimuksesta sen käytännössä vieneen Samoan 

itsenäisyyden kokonaan.162 Republikaanilehdet taas eivät nähneet sopimusta Samoan 

itsenäisyyttä rajoittavana, vaan ne näkivät sen ensisijaisesti Yhdysvaltain aktiivisen 

ulkopolitiikan voittona, jossa Samoan (väitetty) itsenäisyyden menettäminen ei 

vaakakupissa juuri painanut: Yhdysvallat oli ottanut askeleen vaikutusvaltaisempaan 

asemaan maailmanpolitiikassa, jossa sen myös tulisi pysyä. 

                                                           
162 Kennedy 1974, 97. 
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 Neljäntenä teemana Yhdysvaltain ulkopoliittisessa keskustelussa Samoan 

ympärillä oli Yhdysvaltain laivaston tilanne. Tässä Beisnerin kuvaama uuden paradigman 

ulkopolitiikka tuli varsin yksimielisesti kaikkien lehtien kirjoituksissa esille: Yhdysvallat 

ei voi toimia uudella ulkopolitiikan linjalla ilman varteenotettavaa voimaa diplomatian 

taustalla ja sen voiman nähtiin olevan voimakkaampi laivasto. Lehdet lähes yhteen 

ääneen vaativatkin Yhdysvaltain laivasto-ohjelman käynnistämistä. Samoan kriisiä 

voikin mielestäni pitää hyvällä oikeutuksella uuden 1890-luvun laivasto-ohjelman 

käynnistäjänä, sillä vaatimukset käynnistyivät 1889 osana pelkoa sodasta Saksaa vastaan. 

 Millaisena Samoan kriisi siis näyttäytyi amerikkalaisille lehdille? Kriisi 

toimi nähdäkseni osaltaan tietynlaisena herättäjänä uudenlaiselle ulkopolitiikalle, joka 

sitten keräsi kannatusta läpi 1890-luvun, huipentuen imperialistiseen sotaan Espanjaa 

vastaan 1898. Samoan kriisissä ei kuitenkaan ollut vielä kyse ainakaan lehdistön osalta 

Yhdysvaltain imperialismista, mutta se varmasti vaikutti imperialistisen hengen 

syntymiseen myöhemmin 1890-luvulla. Lehdistön vaatimuksissa korostuivat edelleen 

Yhdysvaltain taloudelliset intressit toimien motivaattoreina, ei alueelliset valloitukset tai 

alkuperäiskansojen sivistäminen. Tutkielmani johtopäätökset ovat hyvin samoilla 

linjoilla Kennedyn ja Rydenin kanssa, jotka molemmat kiinnittivät huomion lehtien 

reaktioiden jakautumiseen puoluepoliittisen kannan mukaan, mutta eivät analysoineet 

aihetta lainkaan pidemmälle tai laajemmassa ulkopoliittisessa kontekstissa. 

Johdannossa mainitsin tutkimukseni taustalla olleen LaFeberin esittämän 

argumentin siitä, että Yhdysvaltain nousu suurvallaksi ei tapahtunut hetkessä 1890-luvun 

lopulla, vaan enemmänkin prosessin omaisesti sitä edeltävinä vuosikymmeninä. 

Lehdistöä analysoimalla vaikuttaakin siltä, että Samoan merkitys oli nimenomaan sen 

tulevan Yhdysvaltain suurvaltapolitiikan herättämisessä: lehdistö alkoi heräämään 

Yhdysvaltain kasvaneeseen painoarvoon maailmalla ja ryhtyi vaatimaan, ettei sitä enää 

välteltäisi. LaFeber lainaa teoksessaan John Bassett Moorea, joka toimi Yhdysvaltain 

apulaisulkoministerinä Samoan kriisin aikana ja kuvasi Samoan kriisin laajempaa 

historiallista kontekstia seuraavasti: 
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”Mikään tapaus Yhdysvaltain historiassa ei… [paremmin] valmistele meitä 

ymmärtämään Filippiinien hankintaa, kuin hallituksemme toimintatapa 

Samoan saarten suhteen.”163 

Askel kohti uutta kansainvälistä suurvalta-asemaa oli otettu myös lehdistön parissa.  

                                                           
163 Lainaus John Bassett Moorelta, lainattu LaFeber 1965, 140. ”No incident in the history of the United 
States…[better] prepares us to understand the acquisition of the Philippines, than the course of our 
government toward the Samoan Islands.” 
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