
8 T I E  V A P A U T E E N

Neuvostohallituksen Tunnustaminen
O O SEVELTIN ja  Litvinoffin neuvot
telujen tuloksena oli, kuten voitiin 
melkoisella varmuudella jo edeltä

päin odottaa, neuvostohallituksen tunnus
taminen.

Sanomme että sitä voitiin melkoisella 
varmuudella odottaa. On nimittäin ilmeis
tä että Rooseveltilla, ennen kuin hän teki 
julkisen alotteen kutsumalla neuvostohalli
tuksen edustajan tänne neuvottelemaan, oli 
jonkunlainen varmuus siitä että tämän 
maan taloudelliset hallitsijat ovat suostu
vaisia neuvostohallituksen tunnustamiseen. 
Myöskin voidaan käsittää että hänellä oli 
jo ainakin ylimalkainen käsitys siitä mitä 
ehtoja neuvostohallitus on suostuvainen 
täyttäm ään ja  mitä ehtoja se puolestaan 
asettaa. Se mitä on tapahtunut sen jälkeen 
kun asialle julkisuutta alettiin antaa on ol
lut vain melkein valmiin asian viimeistelyä 
ja  virallistuttamista.

Sanomalehdistössä ja  yleisessä mielipi
teessä tälle asialle on annettu paljonkin 
suurempi huomio kuin mitä sen todellinen 
tärkeys edellyttää. Samoin sen käytännölli
sistä ja  taloudellisista tuloksista odotetaan 
paljon suurempia kuin ne voivat tulla ole
maan. Tämän maan hallitusmiehet käyttä
vät sitä tervetulleena “ pr osp erity''-uutise
na, jonkalaisia nykyään niin kipeästi ja  ja t 
kuvasti tarvitaan.

Jotkut propagandistit ovat jo  kirjoi
tuksissaan myyneet Neuvostoliitolle satojen 
miljoonien arvosta tavaroita vuosittain ja  
panneet kuparinkaivajia, konetyöläisiä ja  
vieläpä fa rm are jak in  työhön sadointuhan 
sin, valmistamaan tavaroita neuvostohalli
tukselle, Liikevoittoa on tehty miljoonit
tain sam alla tavalla liikemiehille ja  tehtai
lijoille.

K aikki täm ä on suurta liioittelua, joka 
tullaan ennen pitkää sellaiseksi havaitse
maan. Sitä kuitenkin nyt tarvitaan, niin

työttömien työläisten ja  liikkeettömien lii
kemiesten lohduttamiseksi, kuin myöskin 
sen vastustavan mielialan aseettomaksi te
kemiseksi, jota tässä maassa vielä löytyy 
neuvostohallituksen tunnustamista vastaan.

Se lienee sanomattakin selvää että neu
vostohallituksen tunnustaminen on mitä 
luonnollisin asia. Sen viivyttäminen on ollut 
yhtä typerää Yhdysvaltain hallitukselta 
kuin oli Venäjän hallituksen tunnustuksen 
kieltäminen Yhdysvalloilta sen jälkeen kun 
tämä maa vapautti itsensä Englannin ala
maisuudesta. Se tunnustamattomuuskausi 
kesti yli 30 vuotta; tämä nykyinen tunnus
tamattomuuskausi kesti 16  vuotta. Siinä 
suhteessa nämä valtakunnat voivat nyt kä
sittää olevansa “ tasoissa".

Mitään taloudellisiin oloihin erikoisesti 
vaikuttavaa ei tämän tunnustuksen seura
uksena ole odotettavissa. K auppaa näiden 
maiden välillä  on voitu käydä jo  vuosia. 
Vuotena 1930  tästä maasta myytiin neuvos
tohallitukselle tavaroita yli sadan miljoo
nan dollarin arvosta. Viime vuotena myy
tiin ainoastaan noin 12,000,000 dollarin ar
vosta. Kum panakaan vuotena ei diplomaat
tisten suhteiden olemattomuus olisi estänyt 
myymästä enemmän, jos taloudelliset suh
teet olisivat sitä edellyttäneet. Niinpä tästä 
eteenpäinkin se m äärä tavaroita vaihde
taan näiden maiden kesken minkä taloudel
liset suhteet osoittavat edulliseksi molem
min puolin.

Litvinoffin sanottiin jääneen tänne vii
koksi sen jälkeen kun hänen diplomaatti
nen tehtävänsä oli suoritettu, hankkimaan 
luottoa hallitukselleen. Jo s hän sitä onnis
tuu saamaan, se osaltaan voi lisätä kaupan
käyntiä näiden maiden kesken. Mutta luot
toa eivät taloudelliset hallitsijat suinkaan 
myönnä pelkän diplomaattisen tunnustuk
sen n o ja lla ; siihen vaaditaan jotain aineel
lista vastaavaa. Siinä määrin kuin kansa
kunta sitä kykenee osoittamaan, saa se
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Litvinoffia valokuvataan laivalla, hänen saapuessaan Yhdysvaltoihin.
“ tunnustusta" niiltä jotka talouselämää 
hallitsevat.

Mutta kajotkaamme niihin ehtoihin jo il
la Yhdysvaltain hallitus myönsi tunnustuk
sen neuvostohallitukselle —  sillä Roosevelt 
näyttää olleen se joka  neuvottelussa ehtoja 
asetti ja  Litvinoff se joka niihin suostui. 
Lupaukset tehtiin kirjallisesti. Litvinoffin 
allekirjoittam ista sitoumuskirjeistä 1 a i- 
naamme seuraavat kohdat, joiden mukaan 
neuvostohallitus lupaa —

“ 1 .  Kunnioittaa tunnontarkasti Yhdys
valtain kyseenalaiseksi asettamatonta oi
keutta jä rjestää  oman elämänsä oman 
valta-alueensa sisällä omalla tavallaan, 
ja  pidättyä millään tavalla sekaantu
masta Yhdysvaltain, sen alueiden ja  
alusmaiden sisäisiin asioihin.

“ 2. Pidättäytyä ja  pidättää kaikki hal
lituksen palveluksessa olevat henkilöt ja  
kaikki hallituksen järjestöt tai sen kont
rollissa suoranaisesti tai välillisesti olevat 
järjestöt, niihin luettuna järjestöt jotka 
saavat rahallista avustusta hallitukselta, 
kaikista teoista, julkisista tai salatuista, 
jotka millä tavalla tahansa voisivat va
hingoittaa Yhdysvaltain kokonaisuudes
saan tai jonkun sen osan alueiden tai 
alusmaiden rauhallisuutta, hyvinvointia, 
järjestystä  tai turvallisuutta, ja  erikoi
sesti (pidättäytyä ja  pidättää) mistä ta

hansa teosta joka voisi kiihoittaa tai roh
kaista aseellista sekaantumista, tai kai
kenlaisesta agitatsionista ja  propagan 
dasta jonka tarkoituksena on Y hdysval
tain alueellisen yhtenäisyyden loukkaa
minen tai väkivalla lla  muutoksen aikaan
saaminen koko Yhdysvaltain tai sen alu
eiden ja  alusmaiden poliittisessa tai yh
teiskunnan isessa j ärj esty ksessä

Se uraa vaksi neuvostohallitus lupaa olla 
muodostamatta ja  estää muodostamasta 
alueillaan mitään sellaista järjestöä, soti
laallista tai muunlaista, jonka tarkoitukse
na olisi pyrkiä Yhdysvaltain hallitukseen 
tai sen alueiden ja  alusmaiden hallituksiin, 
sekä estää kaiken senlaatuisen toiminnan.

Sitten seuraa kohta Litvinoffin sitoumus- 
kirjeestä, jossa hän lupaa neuvostohalli
tuksen puolesta seuraavaa:

“ 4 ,  E i sallia alueillaan minkään senlai- 
sen järjestön tai ryhmän muodostamista 
tai m ajailua —  ja  estää alueellaan min
kä tahansa järjestön tai ryhmän toi
minta tai minkä tahansa järjestön tai 
ryhmän edustajain tai virkailijain  toi
minta —  jo lla  (järjestöllä  tai ryhm ällä) 
on tarkoituksena kumota tai valmistau
tua kumoamaan Yhdysvaltain kokonai
suudessaan tai minkä tahansa sen osan 
alueen tai alusmaan poliittinen tai yh
teiskunnallinen järjestys, tai aikaansaa
da niissä muutoksia väk ivalla lla .”

Vastauskirjelm ässään lupaa Roosevelt 
että näitä ehtoja noudatetaan myöskin Y h 
dysvaltain puolelta.

Edelleen lupaa neuvostohallitus, maas
saan voimassa olevien lakien perusteella, 
joihin lakeihin Litvinoff viittaa, Y hdysval
tain kansalaisille täyden uskonnollisen va
pauden Neuvostoliitossa; oikeuden harjoit
taa uskonnollisia m enojaan; oikeuden ra
kentaa ja  ylläpitää kirkkoja ja  muita us
konnollisiin tarkoituksiin käytettäviä ra 
kennuksia; oikeuden koota vapaaehtoisia 
lahjoituksia uskonnollisiin tarkoituksiin; 
oikeuden antaa lapsilleen uskonnollista 
opetusta yksilöinä tai ryhmittäin ja  palkata 
siihen tarkoitukseen henkilöitä; sekä oi
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keuden saada passi viisumi kirkollisissa 
asemissa oleville henkilöille.

Yhdysvaltain kansalaisille luvataan sa
mat oikeudet Neuvostoliitossa kuin siellä on 
muilla suositum m illa ulkom aalaisilla ja  nä
mä oikeudet astuvat voimaan heti kun dip
lomaattiset suhteet ou järjestetty.

Neuvostohallitus luopuu kaikista korva
usvaatimuksista niiden vahinkojen suhteen 
jotka aikeutuivat Yhdysvaltain sotilaiden 
oleskelusta ja  toiminnasta Vladivostokissa 
ja  ym päristöllä vuotena 19 18  ja  sen jä l
keen. Toiset velanmaksu- ja  korvausvaati
mukset tulevat käsiteltäviksi myöhemmin.

Erikoista mielenkiintoa ovat herättäneet 
ne lupaukset jotka annetaan Litvinoffin 
kirjelm än toisessa ja  neljännessä kohdassa. 
Samoin se, miten neuvostohallitus tulee jä r 
jestäm ään suhteensa Kominterniin ja  se 
taas vuorostaan suhteensa tämän m a a n  
kommunistiseen puolueeseen, sillä tavalla  
että nuo lupaukset eivät tulisi rikotuiksi. 
Johtavilta “ kommunisteilta”  tää llä  sano
malehdet yrittivät saada lausuntoja asian 
suhteen heti kun sopimusehdot tulivat tun
netuiksi, mutta useimmat heistä olivat sillä 
kertaa “ poissa kaupungista”  ja  ne jotka ta
vattiin olivat haluttomia lausumaan mielipi
dettään. Ilmeisesti ei oltu vielä saatu ohjei
ta ja  m ääräyksiä Moskovasta.

Vallankumouksellisen propagandan y llä
pitäminen kaikissa maissa —  sellaisena 
kuin nykyinen “ kommunistinen”  liike val
lankumouksen käsittää —  ja  valmistautu
minen yleismaailmalliseen vallankumouk
seen on vakuutettu olevan Kominternin var
sinainen tehtävä. J a  se luonnollisesti käsit
tää myöskin Yhdysvallat. Täkäläinen kom
munistinen puolue kuuluu Kominterniin. 
N äyttää siis siltä että Litvinoffin lupaus 
merkitsee sitä että Kominternin propagan- 
datoiminta tässä maassa on lopetettava.

J a  edelleen näyttää siltä, että tämän 
maan kommunistisen puolueen on erottava 
Kominternistä, tai sitten Kominternin muu
tettava pois Neuvostoliiton alueelta. Sillä 
neljännessä kohdassa neuvostohallitus lu
paa ei sallia alueellaan mitään sellaista 
järjestöä joka propageeraa poliittisen tai

yhteiskunnallisen vallankumouksen puoles
ta tässä maassa.

Neljännen kohdan mukaan kävisi myös
kin mahdottomaksi tämän maan kommu
nistisen puolueen edustajain vierailut Neu
vostoliitossa, huolimatta siitäkin josko puo
lue kuuluu tai ei kuulu Kominterniin. Sillä 
Litvinoffin lupauksen mukaan neuvostohal
litus ei salli alueellaan minkään sellaisen 
järjestön  edustajia tai virkailijoita, joka 
järjestö  suunnittelee tai toimii vallankumo
uksen aikaansaam iseksi Yhdysvalloissa. 
Niin omituiselta kuin se saattaakin kuulos
taa, tulisi asia olemaan siten, että yhdys
valtalainen pankkiiri, senaattori tai pappi 
on oikeutettu pääsemään Neuvostoliittoon, 
mutta Yhdysvaltain kommunistisen puolu
een edustajalle on nostettava ra ja lla  tie 
pystyyn ja  samoin luonnollisesti tulisi käy
mään minkä tahansa tässä maassa toimivan 
kumoukselliseksi luokitellun järjestön edus
tajalle .

Asian tällä kannalla ollessa ei ollut ol
lenkaan ihme että johtavat “ kommunistit”  
olivat “ poissa kaupungista”  kun sanoma
lehdet yrittivät saada heiltä lausuntoa asi
assa.

Tavaratilauksia tavoitteleva Setä Samuli el enään 
pelkää neuvostomaan vallankumouksellisuutta; sa
noo itsekin sitä lievästi sairastaneensa —* nimittäin 
valtiokapltallsmia-
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Näytti yleensä siitä että Litvinoff täällä  

ollessaan on koettanut mahdollisimman tar
koin pysytellä erossa täkäläisistä “ kommu
nisteista” . Hänen maihin tulonsa oli jä r je s
tetty siten että mielenosoitus ei käynyt 
päin —  eikä sellaista nähtävästi oltu “ kom
munistien”  taholta suunniteltukaan. Hänet 
vietiin laivalta suoraan New Jerseyn puo
lella odottavaan erikoisjunaan, sivuuttaen 
New York. Hallituksen puolesta sen sijaan 
oli vastaanotto virallinen ja  juhlallinen, sa
manlainen kuin yleensä suurvaltain halli
tusten edustajille.

Kapitalistinen sanomalehdistö on asialle 
antanut suuren huomion, tuntuvasti suu
remman kuin esimerkiksi Englannin pää
ministerin vierailulle aikoinaan. Sitävastoin 
“ kommunistinen”  sanomalehdistö on ollut 
verrattain vaitelias asian suhteen. Luonnol
lisesti siitä on kirjoitettu, mutta ei lähes
kään sillä innostuksella ja  suurisanaisuu- 
della kuin olisi voitu odottaa, asian luonne 
huomioon ottaen. Esimerkiksi suomalaisten 
“ kommunistien” Työmiehessä on usein an
nettu jollekin katukokoukselle tai osuus- 
kauppajupakalle paljon repäiseväm pi huo
mio. “ Kommunistinen”  lehdistö on tässä 
asiassa korostanut melkein yksinomaan si
tä, että neuvostohallitus on saavuttanut 
suuren voiton rauhanpolitiikallaan —  voi
ton jota ottamaan Yhdysvaltain presidentti 
sitä kutsui.

Verrattain vähän huomiota on saanut 
kaikissa piireissä asian se puoli jo lla  on 
merkitystä Neuvostoliiton, Yhdysvaltain ja  
Japanin keskinäisiin suhteisiin. Se ei kui
tenkaan ole ollut vähäinen vaikutin Y hdys
valtain ja  Neuvostoliiton suhteiden jä r je s
tämisessä, vaikka siitä ei olla "Halukkaita 
julkisesti puhumaan miltään taholta. Niin 
Yhdysvallat kuin Neuvostoliittokin on tällä  
toimenpiteellä pyrkinyt turvaamaan itse
ään Japanin imperialistisilta aikeilta. Sii
nä suhteessa -voidaan sanoa muodostetun 
yhteisrintamaa näiden maiden hallitusten 
kesken.
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W all Street näyttää ottaneen vastaan uu

tiset neuvostohallituksen tunnustamisesta 
verrattain välinpitämättömästi. Käsitettä- 
västi sielläkin johtavilla tekijöillä jo  oli 
selvillä edeltäpäin että siten tapahtuu. 
Huolimatta kaikista propagandaennuste- 
luista Neuvostoliiton suurista tavaratilauk
sista, ei osakemarkkinoilla ilmennyt sanot
tavaa vilkastumista eikä hintojen nousua. 
Muutamien yhtiöiden, kuten m aanviljelys- 
koneita ja  sähkövälineitä valmistavien, 
osakkeet hiukan nousivat, sitten jälleen las
kivat melkein entiselleen. Taas sellaisten 
yhtiöiden, joiden omaisuuksia Neuvostolii
tossa vallankumouksen jälkeen takavari
koitiin ja  jo illa  on korvausvaatimuksia, 
osakkeet eivät osoittaneet mitään nousun 
m erkkejä —  joka merkinnee sitä että tie
detään tai otaksutaan korvausvaatimuksia 
ei tultavan suorittamaan.

Jo s edes osakaan niistä lupailuista, joita 
niin runsaasti on ollut sanomalehdissä, lu
vaten työtä ja  liikettä neuovstohallituksen 
tunnustamisen seurauksena, olisi tosiasioi
hin perustuvia eikä vain aiheetonta uskot- 
telua, olisivat osakkeiden hinnat W a l l  
Streetillä osoittaneet tuntuvaa kohoamista, 
tulevien liikevoittojen ja  voitto-osinkojen 
toivossa.

Yleensä voidaan sanoa että Litvinoff in 
käynti täällä  tapahtui sam alla tavalla kuin 
tavallisesti tapahtuu yhden kansakunnan 
hallitusmiehen vierailu toisen kansakunnan 
hallitusmiesten luona. J a  samanlaisissa 
merkeissä tuli hänen asiansakin suoritetuk
si, kuten sopimus osoittaa. K aikki tämä ei 
vähääkään lyö yksiin sen kanssa mitä täkä
läiset Neuvostoliiton puolesta intoilijat 
ovat vuosikausia puhuneet ja  kirjoittaneet. 
Tavallaan mieltä kiinnostavaksi puoleksi 
asiassa jääkin  se, miten tarkasti sopimuseh
toja tullaan käytännössä noudattamaan ja  
mihin suuntaan täällä  kääntyy “ puolueen 
lin ja”  siihen suhtautumisessaan.
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