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Ruotsinmaan lehdistössä on vii-
me aikoina nähty Ahvenanmaan
kysymystä koskevissa riitakirjoi-
tuksissa ahvenalaisten liittymis-
vapauden puolustamiseksi esitet-
tävän suomalaisten vetoamista
kansanäänestykseen Itäkarjalassa.
Ja tämä rinnastelu näyttää her-
mostuttavan ruotsalaista kansan-
ainestamme saattaen sen kohdis-
tumaan kylmästi, vieläpä vasta-
hakoisesti koko Karjalan kysy-
mykseen.

Tällainen rinnastelu ei ainoas-
taan ,

onnu, vaan on läpeensä
harhavertailua.

Itäkarjalassa ja Inkerissä asuva
suomalaisaines muodostaa koko-
naisuuden, joka käsittää Venäjän
nykyisten rajojen sisällä asuvan
suomalaisen väestön kaikkinensa.
Sen ulkopuolella on ainoastaan
pienempi ryhmä monessa suh-
teessa jo sangen tuntuvasti kan-
sallisuudestaan vieroittunutta suo-
malaisväestöä, Tverin karjalaiset,
loitolla erillään yhtenäisestä kar-
jalais-suomalaisesta asutuksesta.
Jos siis äänestys pantaisi toimeen
Itäkarjalassa ja Inkerissä, olisi
toimenpide täydessä sopusoin-
nussa »kansojen itsemääräämis-
oikeuteen".

Ahvenan väestö on taaskin vain
pieni osa noin Vie Suomen
koko ruotsalaisesta kansalliäuu-
desta, joka aina tätä ennen on
tuntenut olevansa yhtä kokonai-
suutta. Jos Suomen ruotsalai-
siin tahdottaisi sovelluttaa" kan-
sojen itsemääräämisoikeutta, täy-
tyisi kaiken järjen nimessä koko
ruotsinkielisen väestön Suomessa
yhdessä äänestää yhteisestä
kohtalostaan, eikä Vie osa siitä.
Jos Ahvenanmaa ei suostu täl-
laiseen koko ruotsalaisen väes-
tömme yhteiseen äänestykseen, ei
sillä ole mitään oikeutta vaatia
paikallista osaäänestystä valtio-
kuuluvaisuudestaan. Ei ainakaan
kansojen itsemääräämisoikeu-
den nojalla. Mutta jos luotaisi
aivan uusi muoto itsemääräämis-
oikeutta ja sen nojalla Ahvenan-
maa tunnustettaisi oikeutetuksi
tällaiseen menettelyyn, niin pitäisi
yhtähyvin myöntää esim. Kemiön
saarelle sama oikeus. Ja jos ker-
ran saarille niin yhtä hyvin mille
tahansa manteren osalle, yksityi-
sille pitäjille ja kylillekin. Missä
olisi raja? Mutta tämä olisi ker-
rassaan anarkkista vallattomuutta,
millä ei olisi mitään tekemistä
»kansojen itsemääräämisoikeu-
den" kanssa. Päinvastoin olisi

se suorastaan »kansojen itse-
llävittämisoikeutta", jonkalaiseen
ei mikään kansa eikä mikään
valtio voi myöntyä. Veisihän
sellainen jo yksin maantieteelli-
siinkin mahdottomuuksiin.

Kysymme vielä kerran, missä
tällaisen atomistisen itsemäärää-
misoikeuden rajat olisivat? Voi-
sihan jonkunpitäjän väestön pää-
hän Suomen sydämessä pälkäh-
tää yhfäkkiä äänestää yhtymis-
tään Unkarin valtakuntaan. Voi-
sihan joku sveitsiläinen juuston-
valmistaja suurtilallinen esim. Li-
perin pitäjän jossakin pikkukyläs-
sä, tuotettuaan tarpeellisen mää-
rän sveitsiläisiä alustalaisikseen,
panna kylänsä näin syntyneen
enemmistön voimalla äänestämään
yhtymistään Alppilaaksojen iki-
vanhaan valaliittokuntaan. Puhu-
mattakaan kaikista selkkauksista,
mitkä jokin pahansuopa vieras
valtio suorastaan lahjomistietä
saattaisi aiheuttaa kun kaikenko-
koiset pienet seutukunnat olisivat
oikeutetut esiintymään »kansojen
itsemääräämisoikeudet valtuuk-
silla.

Ei, tämä rinnastus ei lyö lei-
ville lainkaan, ja huoleti voivat
ruotsalaisemme suhtautua suo-
peasti Itäkarjalan itsemääräämis-
asiaan olematta hiluistakaan epä-
johdonmukaisia samalla kieltäes-
sään tällaisen oikeuden ateena-
laisilta. Sillä Ateenan väestö ei
ole mikään kansa yhtä vähän kuin
Kemiön tai Suursaaren tai Soi-
salon tai Pyhtään väestöt.

Voidaan tosin väittää että oi-
keastaan eivät itäkarjalaisetkaan
ole mikään erikoinen kansa, vaan
Suomen heimo muitta mutkitta.
Olkoon niin, mutta Suomen ra-
jojen sisällä oleva osa Suomen
kansaa kuuluu jo Suomen valta-
kuntaan eikä niin ollen saata ot-
taa osaa Itäkarjalan äänestykseen
Suomeen kuuluvaisuudestaan. Itä-
karjalan on siitä äänestettävä yk-
sin. Suomen kansa luottaa sii-
hen että itäkarjalaiset tahtovat
noudattaa veren ääntä. Tiedäm-
me kyllä että lahjomista erinäi-
sissä muodoissa on harjoitettu
Itäkarjalassa, mutta me tahdom-
me uskaltaa näyttää maailmalle,
että ainakin väestön enemmistö
siellä on säilyttänyt suuntautu-
misensa suorana, ja me haluam-
me vapaan äänestämisen kautta
saattaa lahjojat häpeään koko
maailman edessä yleensä ja eri-
koisesti niiden edessä, joiden luu-
loteltujen etujen hyväksi he näin
ovat harhautuneet alhaisilla kei-
noilla toimimaan.




