
KansainliittoyhdistystenKansainvälisen Unioonin
XVII. Yleiskokous.

X, X, I_l:n Xlontleux'«sä kesäili, 3—7 p. pitä-
män vleisikoikuulksen päätöslauselimat ovat
lännin- ja ranskankielisinä ilmestyneet painos-
ta. lailialta «n kiinnittä-
mään !l>u<»minla erilkuiseslti seuraaviin:

KASVATUS.
2. Moraalinen aseriisunta ja kasvatus maail-

mankansalaisuuden henkeen.

XVII Vle!s>k,!,!kous

katsoen, että moraalinen aseriisunta on ylei-
sen aseriisunta työn oleellisimpia puolia;

uskoen varustusten supistamisen ja rajoitta-
misen huomattavassa määrässä riippuvan kan-
sojen keskinäisen luottamuksen lisääntymisestä
heidän välisissä suhteissa;

uskoen täimän luottamulkseh synnyttävän tur-
vallisuuden tunteen riippuvan ei ainoastaan
hallitusten politiikasta, >vaan myös kansojen
historian ja tulevaisuuden ymmärlämisestä kan-
sainväliseltä kannalta;

uskoon maailman nykyisten olojen pakosta-
kin johtavan sellaiseen kansainvälisten suhtei-
den kehitykseen, joka merkitsee joko rauhan
mahdollisuuden tai selkkausten vaaran vastaa-
vaa lisääntymistä;

katsoen, että jokaisen kansan tulisi tuntea
ja kunnioittaa muiden kansojen historiaa, tra-
ditiota ja arvoa selkä että tässä hengessä tulisi
nuorisolle opettaa sodanjälkeisten, rauhan lu-
jittamista tarkoittavien sopimusten alkuperää
ja kantavaisuutta;

katsoen, että keskinäinen yhteisymmärrys ei
riipu yksinomaan hallitusten rauhantahdosta
vaan edellyttää myöskin kaikissa maissa tieto-
jpuolisesli .ju moraalisesti korkeimpien voimien
yhteistyötä, niin yksilöllisten kuin joukkovoi-
mienkin, samoinkuin se edellyttää kansainvä-
listen suhteiden ja maailmankansalaisuuden
yhä jatkuvaa kehitystä,

vetoaa valtioihin, jotka tulevat allekiirjoitta-
maan Varustusten vähentämis- ja rajoittamis-
konferenssin laadittavan sopimuksen, että ne
hyväksyvät ainakin seuraavat vaatimukset:

a) llv!dtvä lnilmenpiteisiin, )ntta opetus, )nka
lkuB«aikin valtiossa annetaan, ei nuorisoa luo
eMä vlläpitlä viliaa, väärinlkäsitvztä tai nalvelk-
«iinista tni«,ia kansoja kalitaan, vaan edistää

välistä vrnmärtämv,Btä M arvonantoa;
b) selvittää lapsille ja nuorille kaikkien kan-

sojen yhteenkuuluvaisuutta nykyaikaisessa ,maa-
ilmanyhteisössä ja opettaa heille Kansainliiton
päämääriä ja toimintaa pääpiirteiltään, Kan-
sainliiton peru sikiään ja HriandKellog-sopi-
muksen sisällystä sekä kansainvälisen yhteis-
työn nykyistä kehitystä;

e) tarpeelli«iin tui!menpitei«iin «alman-
lai«en npetuiksen järjestämi«e!k!Bi zeminaarien
oppilaille «amoinikuin jo virassa toimiville npel-
lajille «eikä antaa lieidän kävtettävä!k«een kaik-
ikea tarpeelli.sta aineistaa;

d) jaikai««n alleKirjoittaneen valtion tuli«i ai-
naikin kerran jnika kolmas vuosi Xansainliitnn

seln«taa tai v!kBi tvisten
järje«täjen «unrittamaa) tnimintaa näiden vel-
vollsBuuikBien tnteuttami«e!k«i. >fä,mä «elolstuk-
«et uli«i julikaiBtava niinin liittvvime Bua«ituiks!i-
-neen, joita malidnl,liBe«ti «aattaa !lial-
Utukeille e«it!ää.

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ, TALOU-
DELLISIA JA YHTEISKUNNALLISIA

KYSYMYKSIÄ.

B. 8. Ouchyn sopimus.
Tutustuttuaan Belgian, Luxemburgin ja Hol-

lannin välisen, ,ke«ä!k. 18 p. 1932 Ouchyssä alle-
kirjoitetun sopimuk-en sanamuotoon;

todeten täimän »Kansainvälisen sopimuksen
tullien suunnitelmanmukaiseksi alentamiseksi»
muodostavan ensimmäisen (käytännöllisen esi-
merkin kolmen Kansainliittoon ja Eurooppalai-
sen Unioonin tuttkimuslkoimissioon kuuluvan
valtioin hallituksien tekemästä yrityksestä to-
valtioiden lainoita, jotka ovat liittyneet suosi-
tamista käsittelevä Kansainvälinen taloudelli-
nen (konferenssi Genevessä v. 1927 ensimmäise-
nä omaksui ja jollka ovat tulleet varmistetuiksi
kaikissa kansainvälisissä konferensseissa v.
1927 jälkeen;

ottaen huomioon, että Ouclhyn sopimus on
yhä vielä ratifioimatta ja että sen voimaanas-
tumista vastaan on 'tehty muistutuksia useiden
valioiden taholta, jotka ovat liittyneet suosi-
tuimman valtion klausuulia sisältäviin kauppa-
sopimuksiiin;

ottaen huomioon toisaalta, että Ranskan,
Belgian ja Luxemburgin, Italian ja Hollannin
sekä Vaud'in kauppakamarit Lausannessa mar-
raslk. 25 p. 1932 yhdessä ovat yksimielisesti
päättäneet viipymättä kääntyä omien maittensa
kaikkien kauppakamarien ja taloudellisten yh-
tymien puoleen takeen yleistä mielipi-
dettä tullimuurien alentamisen puolesta Ouchyn
sopimuksen puitteissa,

XVII vleii8!!lo!llou« lausuu toivomuksenaan,

että
1° Ouchyn sopimukseen liittymättömät halli-

tukset, muistaen toistamiseen Genevessä omak-
suneensa Belgian, Luxemburgin ja Hollannin
ensimmäisinä keskenään soveltamat periaatteet
eivät vain luopuisi kaikista yrityksistä estää,
tämän sopimutksen soveltamista, vaan päinvas-
toin tekisivät parhaansa sen pikaiseksi voimaan
saattamiseksi;

i. eTIH iiiiuiia Sttinai, oapnmkiw^u

yihä vielä liittymättömät valtiot tutkisivat viipy-
mättä mahdollisuutta liittyä tähän sopimukseen
joko sen alkuperäisessä muodossa tai tekemällä
siihen tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia Ikui-
teniin säilyttäen täydellisesti sen päätairlkoi
«en, mikä on tullien suunnitelmanmukainen
alentaminen, koska jokainen toinen suhtautu-
minen Kansainliittoon jäseninä kuuluvien halli-
tusten (aholta an omiaan hävittämään luotta-
muksen kaikkeen mahdollisuuteen toteuttaa Ge-
neven asiantuntijoiden aina vuodesta 1927 saak-
ka lausumat yksiimieliseti toiivomulkset, jotka
Kansainliiton jäsenvaltiotkin ovat yksimielisesti
hyväksyneet, mutta joita tähän saakka ei olle
sovellettu, lukuunottamatta Oucllvyn sopilmuk-
seea liittyneitä kolmea valtiota;^

3" «eikä sen epÄKMdan jaika
jolituu »ikulman«ien valtioiden» veluamisesta
suoÄluimiman valtinn !Klau«uuliin, miika eBtäilBi
!j,o!kai«en edistviksen ja jokaisen alnitleon uusiin
iliittvmisiin Ouelnvn supmuk«een, vetoaa
taasti Xansainliittunn, että «e periaatteelliseBti

välttämättömät poiikikeuikset 8uo«i.
valtinn lKlausuuli«ta,

10. Kansallisia taloudellisia asianluntija- tai
neuvoa-antavia neuvosto fia.

XVII Vlei,HM«>li«

pailaultaen muistiin XVI Vleiskoikouiksen dv-
väksvmän päätö«lauzel'man taloudellistan asian-
tuntija- tai neuvua-antnvien neuvusltosen peru«-
tami,Be«ta Xansainiiitun XII Vleisikaikuuiksen
mainitunlaatuißte>n neuvostojen perustamista
«eikä niiden ja Kansainliiton väli«tä Mteistvötä
ika«>kevan päätöslauselman te!l,a«tami«ck«i;

lkekoittaa ja!kai«ta valtiota perunamaan asian-
tuntija- tai neuvaa-antavan neuvnston, joka
,m.m. laatisii aiikakliutisia selostuiksia maan ta-
Inudelliisesta tilanteesta ja juika kutsuttaisiin
vlitvmään muiden maiden samanlaatuisiin neu-



vastoihin tai astumaan vuorovaikutukseen nii-
den kanssa päästäkseen yhteisymmärrykseen
taloudellisen yhteistyön tärkeimmissä yleisissä
kysymyksissä.

'lännän neuvoston tulisi edustaa, eri etusuun-
tia ja toimia Kansainliiton laatimien taloudel-
liaten suositusten tulkitsijana.

PÄÄTÖSLAUSELMAT.
12. Nais- ja lapsiltauppa sekä lastensuojelu.
XVII Vleis^olkous
kiitollisena vastaanottaen kehoituksen ryhtyä

yhteistyöhön nais- ja Lapsikaupan estämiseksi
sekä lastensuojelun alalla, minkä kehoituksen
Kansainliiton yleiskokous on lähettänyt Kan-
sainliittoyhdistysten Kansainväliselile Unioo-
nille lolkak. 10 p. 1932 tekemänsä päätöksen
nojalla: »tunnustaen Kansainliittoyhdistysten
Kansainvälisen Unioonin tekemän työn Kan-
sainliiton saattamiseksi valistuneen yleisön har-
rastuksen koihjteelksi» ja »Ikehoittaen (Kansain-
välistä Unioonia mahdollisimman pian tutki-
maan, eniten Kansainliiton selostukset nais- ja
lapsikaupasla selkä lastensuojelusta voidaan
tehdä tunnetummiksi».

haluaa tehdä voitavansa tuon kehoituksen
noudattamiseksi.

Ikärajan poistaminen
8 o p i im u k s i st a.

Palauttaen muistiin kansainliiton Yleisko-
kouksen päätöksen syyskuulta 1932, joka »to-
teaa, että naiskauppa aina ja kaikissa oloissa
on syvästi epämoraalinen ja yhteiskunnanvas-
tainen ilmiö ja että tämä kauppa on aina ran-
gaistava, siinäkin tapauksessa, että uhrit ovat
täysi-ikäisiä ja suostuneita;

!k«,noitlaa liallitu>kBia välittömästi
tästä välttäimättöiniin muutoksiin >kan-
«alliBesBa 'lainsää<lännöz«ä;

lausuu toivomuksen saada aikaan naks- ja
lapsilkauiplpaa koskevien v. 1910 ja 1921 kan-
sainvälisten sopimusten tarkistuksen niissä mai-
nitun ikärajan poistamiseksi;

kelioittaa nais- M ikäsittelevää
!ko>mit«aa M sen lainupilliBta alilknmiteaa esittä-
mään!keinn!M mainitun tar!kiBtu!ksen aikaansaa-
miscks! samalla !kun otettaisiin tiu-
>k«mpia pakikotuimenpiteitä, mainitun lkaupan

vastaan»,
kalauttaen eclelleen kansainliitto-

uniounin XVI VlLis!knk,ouk«en päätöksen lketinit.
taa!kauBaiu>liittnv'nclist^>kBiä

»lukkiin2au KMin oman maansa lainBääclän-
töä «valmistaakseen, taipeen vaatiessa, lakia,

ian>kaisee naislkaupasta, i-iippumatta nai-
«en iästä siitä on!ko ,lian suostunut vai >M
lväl,l>täjmättömiä muuto>kBia !kanBainvälisiin sopi-
muksiin»,

kehoittaa liittyneitä yhdistyksiä välittömästi
lähettämään sihteeristölle tutkimustensa tulok-
set ja ilmoittamaan onko uusiin toimenpiteisiin
ryhdytty.

Ba,innin se pyytää tutikiinaan mi-
lkäli >voiinaBsa olevaa lainsädääntöä
lja ilmoittamaan mahdollisia edistMsiä,

I> a s t »e n s v e I v.

XVII Vlei«ko>kous,
Kansainliiton Vleis!ko!kou>ksen v, 1924

tieneven Ml!kilausumaan,
tutustuu eirilkaisella

toimintaan; se toivoo tämän toi-
'lninnan ensmmän kohdistuvan kansainväli-
!««en lainsäädäntöön perustuvien
>k e<ni itämiseen lastensuojelun, aviotta>inien
riikollisten lasten «eikä koulupakon aloilla, laB-
- M nuorten selkä lain sallimaa iän ko-
hoitamista ikoskevien sopimusten ratifiointiin,

Tampere 1933

kannattaa, osallistuen komitean huolestumi-
seen käyttövarojensa vähenemisen johdosta,
seuraavaa Puolan edustajan, M. Chod z k o n
esittämää, maalislk. 31 p. 1933 hyväksyttyä pää-
töslauselmaa :

»Katsoen vii.
ln»eaikaiBeen suureen kaikissa
maissa, puiden lkasvavan tvöbtälnivvden M iköv-
hvvden palkoittamina c»n täytynyt talouspulasta
kuoliinadta lisätä vhteis!kunnallista avustustoi-
mintaa,

selkä siihen, että yhteiskunnalliset uudistuk-
set usein ovat ainoa keino lieventää yhä kasva-
vaa hätää, joka uhkaa horjuttaa nykyajan sivis-
tyksen perusteita,

ja siihen, että Kansainliitto, peruskirjan 23
artiklan mukaan ei voi olla puuttumtta näihin
kysymyksiin»,

pyytää Kansainliiton Yleiskokousta jälleen
kohottamaan Yhteiskunnallisten kysymysten
jaostojen määrärahoja kolme vuotta sitten val-
linneelle tasolle

ja fcehoittaa liittyneitä yhdistyksiään, talou-
dellisen ja yhteiskunnallisen pulan johdosta,
joka koko maailmassa tekee tuhoaan työttö-
mien vanhempain lapsien elämälle ja tervey-
delle, tekemään voitavansa edistääkseen kan-
sainvälisten sopimusten ratifioimista, jotka sää-
tävät minimi-iän 14 vuodeksi teollisuustyössä,
merimies-, maatalous- ja ei-teollisissa amma-
teissa.

13. Huumausmyrkyt,
XVII Yleiskokous,
katsoen siihen, että 38 valtiota nykyään on

ratifioinut Genevessä heinäkuulla 1931 hyväk-
sytyn sopimuksen huumausimyrklkyjen tuotan-
non rajoittamisesta ja jakelun isäännöstelemi-
sestä ja että tämä sopimus astuu voimaan ensi
kuussa,

lausuu että tämä Bupimu>B
iinuo6nstaa vdclen !liuumauBmvMkv!)en tuotan-
n«n rajoitusta lainsäädännön täcr-
keiinmistä osista,

ottaen huomioon, että tämä sopimus ei tule
täysin tehokkaaksi, elleivät kaikki valtiot sii-
hen yhdy,

!ke!noittaa Uniooniin liittyneitä v,liäistv>kBiä
!liÄllitu!ksille«n esittämään, että nämä ra,!ifioisi-
>vat sopimuksen, mi!käli eivät ole telineet sitä
sekä i-vlitvlsivät lainBää6ännölli!Biin tuimenpitei-
siin tnteuttaaikseen vaat<mulk«et kai-
kissa maissa.

LAINOPILLISIA JA POLIITTISIA
KYSYMYKSIÄ.

1. Valtioiden yhteistoiminta rikosten vastusta-
miseksi, jotka tapahtuvat niiden alueella M joi-

den uhrina tai tekijänä on ulkomaalainen.
Kajtsoen, eitä inäärätvt, valtion alueel.

la tapahtuvat riko>kBet, joiden uli>rina tai telki-
,Mnä on vieraan valtion alamainen, saattavat
MB!kus häiritä valtioiden välisiä livviä suhteita,

ottaen huoimioun, että nn pyritty saattamHÄN
tämänlaatuisia tapau!kt>ia!kan«ainvälisen lailolk-
sen!käsiteltävi!k«i,

mutta että sellainen pyrkimys näkyy nykyään
raukeavan tyhjäksi ennenkaikkea seuraavista
käytännöllisistä isyistä:

ei ole ulemasBa kansainvälisesti snvellet-
ltavaa ri!kosl,a!kia,

puuttuu riittäviä etsimiskeinoM srikos-
palikan etäisyys v,!M,),

lausuu toivomulksenaan, että valtiot «olmisi-
va>t sopiinuiksia, joiden,inukaan toisen aBian-
«Laiden valtion pvvnnöztä voidaan myöntää vie-
raalle valtiolle määrättyjä helpotu!ksia ohjeiden
noudattamiseen tai tarpeellisia talkeita suoviin
toimenpiteisiin nänden.

Krist. Työv. Kirjapaino


