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English Summary 
Diss. 
 
This study investigates how the concepts, rhetorical narrative and political lan-
guage of two world organizations, the League of Nations (League) and the 
United Nations (UN), differ from each other. This work presents a new concep-
tual approach to studying world organizations.   

The specific nature of the two world organizations is illuminated by a very 
detailed comparative analysis of the founding materials of the League and the 
UN. Until now, world organizations have been studied using various interna-
tional, legal and political theories, but none of these theories has given a very 
accurate and detailed picture of the concepts and vocabularies of these organi-
zations.  

In addition to other findings, the analysis reveals that the League’s model 
was, indeed, a “league” between “nations”. It was not a model of universal or 
organizational world unity. The universal approach was chosen in 1943. After 
agreeing that it was the most important aspect in the planning for the UN, by 
Leo Pasvolsky and the other key founders of UN, the UN was  developed as a 
completely new project, in which different historical ideas and practical innova-
tions were combined in a broad unity model of a new world organization. This 
coincided with the move to an organizational rhetoric and with a dynamical 
presentation of international relations vocabulary - a vocabulary and rhetoric 
which are still everyday practice in contemporary world politics and diplo-
macy.  

This is also a study on the older history of concept of world organization. 
In that part it compares the German socialitas principle in Kant´s conception of 
Weltbürgerrecht to the world politics of American revolutionarism, its univer-
sal human action concepts and anti-colonialism. By this comparison I also in-
troduce the conceptual, historical and “modern” roots of the world organiza-
tions, which are the historical precedents to the models of real world organiza-
tions. 

Keywords: world organizations, international relations, peace research, 
conceptual history.  
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David Mitrany: When we compare the general mood of 1919, when every-
body was eager to get back to the old order of things, with mood of 1948, only 
one generation later, when the need for an active international society is almost 
universally taken for granted, - then we are surely justified in regarding the 
change as progress indeed.  

(Mitrany 1966, A Working Peace System, The Functional Approach to the 
World Organization). 

 
 
Harold D. Laswell: Strictly speaking world organization is part of world 

society, and interacts continually with all institutions throughout the globe. In 
order to avoid the rather clumsy expression “and other institutions of society, 
the present article speaks of “world organization” and “society”. It should also 
be noted that the term ”world organization” is usually treated as synonymous 
with expression like ”world state”, ”world sovereign”, ”world body politics”, 
”world government”. We imply global control as well as authority, that is, a 
high level of effectives as well as formal power. From a scientific point of view 
the problem is to formulate the conditions under which an inclusive pattern of 
authority and control can be achieved, and under which it breaks down. Let it 
be noted, further, that the term “world society” is usually taken to mean “all 
cultures on the globe,” and is not restricted to an hypothetical pattern of one 
dominant (or even all-embracing) culture.  

(Laswell 1946. The Interrelations of World Organization and Society The 
Yale Law Journal, 1946, 889). 
 
 

Antonio Cassese: Today the prophetic proposition of Kant based on a 
”cosmopolitan” or world law has come true.  

(Cassese 1999. Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International 
Legitimation of Forcible Humanitarian Intervention, European Journal of Inter-
national Law, 26).  



 

 

1 KANSAINLIITON JA YHDISTYNEIDEN 
KANSAKUNTIEN 
ORGANISOINTIPERIAATTEIDEN ERO 

 
 
Tutkimukseni maailmanjärjestöjen Kansainliiton ja Yhdistyneiden Kansa-
kuntien perustamisesta pohjaa yksinkertaiseen huomioon näiden keskustelui-
den suurista keskinäisistä eroista, joilla uskon olevan laajempaa merkitystä po-
litiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukselle. 

Vasta YK:n myötä maailmaa on eri näkökulmista alettu ymmärtää yhdeksi 
kokonaisuudeksi, pitää ihmisiä maailmankansalaisina ja maailmanjärjestöjä 
lainsäätäjinä. Kysymyksenasettelu on esimerkiksi siirtynyt valtioiden välisestä 
politiikasta ja diplomatiasta maailmatason lakikäsitteeseen ja sen mukaisiin hal-
lintamekanismeihin (Thirlway 1972, Franck 1995).  

Valtiosääntöoikeudessa globaalisuus on haastanut sekä nationalismin että 
suljettuun poliittiseen tilaan sidotut käsitykset valtiosta, julkisuudesta, demo-
kratiasta ja interaktiosta. Politiikan ja kansainvälisten suhteiden teorioissa uu-
den vaiheen voidaan sanoa rohkaisevan käsitystä postmodernista vapaudesta 
ilman valtavaltiota (Beck 1997) ja asettavan uudenlaisia legitiimisyyden vaati-
muksia politiikan hallintamekanismeille (Bartelson 2001, Dean 1991).  

Tutkimukseni omaleimaisuus on kuitenkin siinä, että lähestyn näitä tee-
moja käsitetutkimuksen lähtökohdista, käyttäen maailmanjärjestöjen perusta-
misaineistoja analyysin pohjana. Työni on luonteeltaan tekstiaineistoon pohjaa-
vaa tulkintaa, tarkemmin sanoen eräänlaista käsitehistoriallista perustutkimus-
ta niistä kiistoista ja sitoumuksista, joita sekä Kansainliiton yhteydessä että 
YK:n perustamisen kontekstissa on tehty. Tähän tulkintaan nojaa päätelmäni 
näiden järjestöjen poliittisen luonteen ja merkityksen eroista.  

Teesini on, että uusien kansainvälisen politiikan pelisääntöjen ja hallinta-
mekanismien lisäksi YK luo myös uuden kansainvälisten suhteiden sanaston ja 
retoriikan, joiden muodostumisen prosessia ei toistaiseksi ole tarkemmin analy-
soitu käsitetutkimuksen lähtökohdista. 

Työni tutkimusmateriaalista kaikkein tutkimattomin on YK:n perustamis-
aineisto. YK:n materiaalin vertaamisella varhaisempiin aineistoihin osoitan, että 
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vasta YK:n perustamisen yhteydessä kansainvälisten suhteiden käsitteistössä 
kielikuviin kopioitui valtiosääntöoikeudesta ”vapauden teologioiden” ja val-
lankumouksien perustuslaillista yhtenäisyyttä ja poliittista dynamiikkaa luovia 
poliittisia sanastoratkaisuja. Kun valistus toi näitä sanastoja politiikan käsitteis-
töön ennen ja jälkeen Ranskan vallankumouksen, vasta YK:n perustaminen toi 
niitä sanastorakenteissaan kansainvälisten suhteiden peruskäsitteistöön. Näin 
YK:n perustamisen yhteydessä tapahtuu sen toteuttamien sanastollisten muu-
tosten myötä eräänlainen myöhäinen ”modernisaatio”1.  

Kyseinen sanastollinen muutos sekä YK:n ymmärtäminen juuri sanastojen 
muutoksen kautta vanhan järjestelmän ja uuden järjestelmän sille kohdistaman 
kritiikin muodostamasta keskusteluasetelmasta lähtien on lähes kokonaan si-
vuutettu maailmanjärjestöjä koskevassa tutkimuksessa. 

Antonio Cassesen viittaus Kantin maailmankansalaisuuteen osuu YK:n 
ymmärtämisen kannalta tärkeään teoreetikkoon ja ajankohtaan. Monet uskovat 
Kantin olleen maailmanjärjestöjen osalta oleellinen teoreetikko2. Kant oli omas-
sa käsitteistössään Ranskan vallankumouksen vapauden sanomaa hyödyntävä 
modernisti, valtakriitikko ja systemaatikko.  

Kantin filosofia oli tarkoitettu politisoimaan vanhan kansojen oikeuden 
luonnonoikeudella legitimoituja perusoletuksia. Tässä suhteessa se on yhden-
mukainen tuohon ajankohtaan sijoittuvan käsitteiden muutoksen kanssa, jota 
Reinhart Koselleck kutsuu satula-ajaksi (Sattelzeit) (Einleitung/GG, xv). Kant 
pyrki luomaan kansainvälisiin suhteisiin uusia periaatteita. Zum ewigen Frieden -
teos on tästä syystä vanhan diplomatian valtioiden tasapainomallin sopimus-
kieltä käyttäen kirjoitettu revisio juuri tästä diplomatiasta itsestään. Kant haas-
toi kansojen oikeuden perinnön valistuksen inspiroimalla, mutta myös saksalai-
sella valtiosääntökeskustelun tavalla ja kohdisti kritiikkinsä sen käsitykseen 
maailmanyhteisöstä.  

Kantin mukaan todellinen kansainvälinen järjestelmä muodostui järkeen 
perustuvasta ihmisten yhteenliittymästä. Hänen teostensa kriittisenä tavoit-
teena oli muuttaa niitä mahdollisuuksia, joilla suvereenia valtiota oli perusteltu 
kansainvälisissä suhteissa.  

Arviot Kantin asettamien haasteiden toteutumisesta 1990-luvun konteks-
tissa ovat kuitenkin riittämättömiä.  Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen 
pääskismat perustavat edelleen, tulkintaeroista riippumatta, vastakkainasette-
luun fiktion ja todellisen järjestelmän välillä.  

Teesini mukaan YK:ta perustettaessa oli tarkoitus luoda käsiteprojekti, jol-
la olisi mahdollista korvata suurvaltojen voimatasapainoon ja erityisesti niiden 

                                                 
1  Vrt. kokoomateoksen Geschichtliche Grundbegriffen teesit modernisaatiosta. 
2  Kantia kutsutaan usein myös maailmanjärjestöjen aatteelliseksi isäksi. Vrt. Karl 

Vorländer 1919. Kant und der Gedanke des Völkerbundes; D. Davies 1945. The Seven 
Pillars of Peace, A Radical Scheme for a World League of Regional Federations; 
Rudolf Malter 1995. Nachwort. Zum ewigen Frieden; Vrt. myös Gabriel Negretto 
1993. Kant on Collective Security; Jürgen Habermas 1999. Die Einbeziehung des 
Anderen, Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 
Jahren; ja Albrecht 1995. Kants ewigen Frieden, in Friedens-Warte, Band 70, Heft 3–4. 
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välisiin sopimuksiin perustuvaa vanhan diplomatian käsitteistöä. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen oli otollinen tilaisuus radikaaleille uudistuksille kansainvä-
lisen politiikan sääntelyssä. Ei olekaan sattuma, että juuri tässä tilanteessa kan-
sainvälisten suhteiden sanastoon nostettiin sellaiset modernin poliittisen hallin-
tamekaniikan avainkäsitteet kuten maailmanyhteisö, organisaatio, laki ja ihmisoi-
keudet.  

Nämä käsitteet ovat tietysti läpeensä tulkinnanvaraisia, ja niiden avulla 
voidaan käydä samoja kiistoja kuin suurvaltojen tasapainopolitiikassakin oli 
käyty. Tarkoitukseni on kuitenkin osoittaa, että uudella sanastolla tavoiteltiin 
myös uudentyyppistä käsitystä kansainvälisten suhteiden luonteesta. Tämä 
tulkintani vastaa esimerkiksi Quentin Skinnerin näkemystä siitä, että uusi sa-
nasto on varmin merkki käsitteiden muuntumisesta.3 

Tutkimuksellani on myös liittymäkohtia yleisempään teoriakeskusteluun 
globaalista ykseydestä ja järjestä4, joskin lähestyn teemaa aivan toisesta 
suunnasta ja historiallista etäisyyttä hyväksi käyttäen. YK:n perustamis-
käsitteistöstä käsin voidaan hyvinkin ymmärtää sellaisia näkemyksiä, joiden 
mukaan YK on metateoreettinen konstruktio ja universaalin ”järjen ylläpitäjä”.  

Työllä pyritään tekemään ymmärrettäväksi sitä käsitteellistä kontekstia, 
jossa nousevat esiin uuden sanaston ja retoriikan universaali puhuttelu, ope-
rointi kehityshistoriallisilla termeillä ja maailmanlaajuisella yhteisökäsitteellä. 
Näitä samoja kielikuvia ja konstruktioita käytetään runsaasti uudemmassa mo-
raalifilosofiassa, universalisoivassa yhteiskuntateoriassa ja valtiosääntö-
teoriassa5. Kuitenkaan tavoitteeni ei ole legitimoida tällaisia puhetapoja, vaan 
osoittaa niiden käsitteellisiä yhtäläisyyksiä YK:n perustamisvaiheessa luotuun 
kansainvälisten suhteiden uuteen sanastoon, joka kylmän sodan oloissa jäi taka-
alalle.6 

Kun tutkimukseni kohdistuu myös käsitteistön ja hallintamekanismien vä-
lisen yhteyden tarkasteluun, tarina YK:n perustamisesta on hyvinkin monipuo-
linen. Siinä nousevat esiin vaatimukset uuden järjestelmän poliittisesta perus-
tamisesta, tämän pyrkimyksen eri motivaatioista, siihen kohdistuneesta vastus-
                                                 
3 Skinner: “the surest sign that a group or society has entered into the self-conscious 

possession of a new concept is that a corresponding vocabulary will be developed, a 
vocabulary which can then be used to pick out and discuss the concept with 
consistency”. (Skinner 1988, 207).  

4  Vrt. R. B. J. Walkerin teoksessaan Inside/Outside: International Relations as Political 
Theory (1993) esittämä kritiikki kansainvälisten suhteiden teorian eri moderneille 
koulukunnille. Ks. myös Buzan 2004.  

5  Vrt. Rommen 1947, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, Vrt. Loos & Schreiber 
/Recht, Gerechtigkeit, 285 ja Ilting 1978/Naturrecht, Maihofer, Werner, 1962. (Hg.) 
Naturrecht oder Rechtspositivismus?.  

6  Kansainvälisten suhteiden teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa ei olemassa olevaa 
maailmanjärjestöä juuri edes mainita. Poikkeuksellinen aikajakso vertailussa on 1980-
luvun lopusta 1990-luvun alkuvuosiin, jolloin maailmanjärjestöä käytetään myös 
teoreettisen keskustelun konseptina. Aikakauden merkkiteoksena voidaan mainita 
Richard Falkin, Samuel K. S. Kimin ja Saul H. Mendlovitzin kokoomateos The United 
Nations and a Just World Order. Siinä teoreettisten lähestymistapojen joukkoon on 
otettu mukaan myös YK:n pääsihteerin kirjoitus. Vrt. myös Boutros Boutros-Ghali. 
1992. An Agenda for Peace. Vrt. Wallin 1995a ja 1995b, 1999, 2001 ja 2004.  



 12 

tuksesta ja sille tarjotuista vaihtoehtoisista sekä konkreettisista organisaation 
muotoa koskevista ratkaisuista, joita luotiin tiettyjen suunnittelustrategioiden ja 
keskustelun tuloksena. Tätä tarkoitusta varten olen konstruoinut kohteeseen ja 
aineistoon sovitetun käsitehistoriallisen luennan, jossa vanhan järjestelmän kri-
tiikki ja uuden legitimaatio selvästi erotetaan toisistaan.  

Tutkimuksen keskeisenä kohteena ovat muutamat kansainvälisen politii-
kan peruskäsitteet, niiden erilaiset tulkinnat ja tutkijain väliset kiistat perin-
teisen diplomatian murentumisen kontekstissa. Tältä kannalta Kansainliitto ja 
sen reformoimisesta käyty keskustelu saavat työssäni lähes yhtä keskeisen sijan 
kuin Yhdistyneet Kansakunnat. 

Kritiikkini vallitsevalle maailmanjärjestöjen tutkimukselle ja yleisemmin 
kansainvälisten suhteiden tutkimukselle kohdistuu niiden olennaisten lähtö-
kohtien ja oletusten kyseenalaistamiseen, jotka koskevat järjestöjen luonnetta 
tietynlaisina areenoina ja niitä vastaavina käsitemaailmoina.  

Universaali lähestymistapa ei suinkaan ollut ainoa mahdollinen YK:ta pe-
rustettaessa. Kansainliitossa sitä ei ollenkaan sovellettu, ainakaan sanan ahtaas-
sa merkityksessä. Kansainliiton suunnitelmien kerronta nojautuu täysin kansa-
kunnan (nation) konseptille, joka liittoa perustettaessa oli myös hallitseva uni-
versaaliin järkeen ja luonnonoikeuteen perustuvien ajatustapojen edustajien 
kansainvälisen politiikan konsepti.  

Kansainliiton peruskirja oli kansakuntien välinen poliittinen sopimus, 
jonka solmivat korkeat sopijaosapuolet (High Contracting Parties) samalla tavalla 
kuin esimerkiksi Wienin kongressin sopimuksissa. Perustettua liigaa ei ymmär-
retty maailmanlaajuiseksi yhteenliittymäksi, ei edes kansakuntien välisten suh-
teiden sääntelyn uusien toimielimien kannalta, saati sitten poliittisena yhteisö-
nä. 

Suomeksi käännetyn Kansainliiton sihteeristön tiedotusosaston lentokirjan 
mukaan: ”Kansain liitto on itsehallinnollisten valtioiden yhtymä, pysyvin suun-
taviivoin järjestetty rauhan pohjan laajentamiseksi ja sotamahdollisuuksien vä-
hentämiseksi. Sen perustaminen pohjautuu liittosopimukseen (Covenant, Pac-
te), joka on ensimmäisenä osana Versailles´n, St. Germainin, Neuillyn ja Tria-
nonin rauhansopimuksissa ja joka tuli voimaan 10. päivänä tammikuuta 1920” 
(Kansain Liitto, Kansain Liiton sihteeristön tiedotusosaston julkaisuja, 1924, 7).  

Sopimukset solmittiin liiton hengen mukaisesti oikeudellisesti sitovina. 
Lailla koettiin olevan yleishumaani henki, jonka mukaisesti ”lain valtakunnan” 
oletettiin yhdistävän kansoja kulttuuripiiriksi. Oletettu valtakunta nosti ”liiton” 
yhteisöllisyyden tunteen monipuolisemmaksi ja takasi riitatapauksiin rauhan-
omaiset sovittelumekanismit. Kansainliitosta valtiot voivat myös erota omasta 
tahdostaan. Näistä lähtökohdista Kansainliiton liigaa voidaan pitää paremmin-
kin vanhan eurooppalaisen konserttiajattelun perillisenä kuin YK:n edeltäjänä.  

Tutkimukseni varsinaiset kriittistä tarkastelua vaativat kysymykset syn-
tyivät vasta vuosien 1943–1945 YK:n perustamiskeskusteluissa, joiden yhtey-
dessä luotiin toisenlainen käsitteistö maailmanjärjestölle. Samasta tilanteesta 
syntyivät tietysti jo edellä esitellyt tulkintaongelmat ja selitykset, joissa on ve-
dottu universaalin järjen evoluutioon, eettiseen arvostelukykyyn, luonnonmu-
kaisuuteen, yleiseen hyötyyn tai liittosopimusteorian ulottamiseen koko maa-
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ilmaa kattavaksi. Tällaiset selitykset eivät kuitenkaan tavoita YK:n historiallista 
erityisluonnetta maailmanlaajuisena ja dynaamiseksi maailmanyhteisön käsi-
tykseksi rakennettuna ”organisaationa”.  

Perustamishankkeessa oli läsnä varsin erilaisia käsityksiä, joiden edustaji-
en välisiä kiistoja käsittelen tuonnempana, ja joiden keskinäiset kompromissit 
näkyvät YK:n peruskirjassa. Se on yhä valtiosopimus, jonka retoriikka näyttää 
luonnonoikeudelliselta. Koko projektin taustaksi asettuva järkeily on hyvinkin 
universaali projekti, joka pyrkii kaikkien yleiseen hyvään7. Tästä huolimatta 
katson omassa tulkinnassani, että muutos oli dramaattinen ja rakennettu uudel-
la käsitteistöllä. YK:n esittelemässä käsitteistön murroksessa korostuu vanhaa 
diplomatian sanastoa vastaan kääntyvä kansainvälisten suhteiden uusi reto-
riikka.  

 Tutkimuskonseptinani ”retoriikka” viittaa kerronnassa vastakohta-
asetelmille8 rakennettuihin maailmanjärjestön toiminnan legitimoinnin periaat-
teisiin, joilla uskottiin saatavan aikaan uudenlainen malli ja lisättävän perusta-
mistilanteessa maailmanjärjestömallin hyväksyttävyyttä hallitusten ja kansalais-
ten keskuudessa. Retoriikan tutkimuksen kannalta on tällöin tärkeätä se, että 
kirjoittajat uskoivat saavuttavansa juuri ihmiskunnan ykseyteen vetoavalla kie-
lellä tavoittelemansa mallit ja strategiat, sekä niille yleisen hyväksynnän. Tut-
kimukseni tavoitteena on esittää välineitä tämän käsitteistön uudistuksen pa-
rempaan ymmärtämiseen ja esitellä YK:n perustajien keskeisimmät teesit maa-
ilmanjärjestön ja kansainvälisten suhteiden rakenteesta.  

                                                 
7 Vrt. YK:n peruskirjan esipuhe ja ihmisoikeusjulistuksen esipuhe. 
8  Vrt. Palonen 2004. 



 

2 TUTKIMUKSEN KYSYMYKSENASETTELU 
 
 
2.1  Maailmanjärjestöjen perustamiskertomukset 

Tutkimuksessani tarkastelen kansainvälisten suhteiden peruskäsitteistöä histo-
riallisesti, analysoiden omasta kysymyksenasettelustani lähtien yksityiskohtai-
sesti aikalaisten keskusteluja niitä koskevien keskeisten lähteiden pohjalta.  

Kysymyksenasetteluni taustalla on kriittinen suhtautuminen sellaiseen in-
stitutionaaliseen maailmanjärjestöjen tutkimukseen, joka korostaa järjestöjen 
käsittelyssä historiallista jatkuvuutta puhumalla paljolti toistensa ”edeltäjästä” 
ja ”seuraajasta”. Tässä jatkuvuuden perspektiivissä Kansainliiton ja YK:n perus-
tamiskeskusteluiden tai peruskäsitteistöjen suuria eroja ei ole juurikaan notee-
rattu, vielä vähemmän yhdistetty niiden perustamisprojektien historialliseen 
analyysiin.  

Sellaisten käsitteiden kuin maailmanyhteisö, organisaatio, ihmisoikeudet ja laki 
taustaksi on usein haettu selityksiä metafyysisistä tai kapeista organisoinnin 
teknisistä lähtökohdista. Niiden lisäksi valtavirran sanastojen käytössä katse on 
kohdistettu vankasti tulevaisuuteen.9  

1900-luvun alkupuolen katastrofien jälkeen maailmanjärjestöjen tavoitteet 
ja niiden ratkaistavat ongelmat on koettu niin valtaviksi, ettei ole pidetty tär-
                                                 
9 Vrt. Tällaisia teknisempiä maailmanjärjestökäsityksiä edustavia ja tulevaisuutta 

rakentavia teoksia ovat esimerkiksi: Mangone 1954, Bowett 1963, Bentwich & Martin 
1969, Goodrich 1974, Schermens & Blokker 1995, Sheikh 1992. Vrt Kennedy, David 
1987. The Move to Institutions. Kennedy esittää teesinään, että siirtyminen 
kansainväliseen institutionalismiin tapahtuu Haagista alkaen mutta erityisesti 
Kansainliitossa. Hänen lähteensä, jotka ovat osaltaan tässä viitteessä edellä 
mainittuja teoksia, ovat kuitenkin vasta YK:n perustamisen jälkeen kirjoitettuja. Vrt. 
myös Kennedyn teesi valtio-käsitteen ambivalenssista itsenäisyyttä korostavan 
suvereenisuuden periaatteen ja maailmanyhteisöön kuulumisen asettamien 
velvoitteiden välillä. (Kennedy 1980, 361). Se on oman aineistotulkintani mukaan 
vasta YK:n mukanaan tuoma muutos. Tosin Kennedyn näkemyksen mukaan jo 
sopimuksen solmiminen valtioiden välillä on niiden pyrkimystä ykseyteen ja 
yhteisöllisyyten: ”A nation enters into a treaty of friendship and commerce with its 
neighbor as an expression of solidarity and community” (Kennedy 1980, 362). 
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keänä yksityiskohtaista tarkastelua järjestöjen perustamisesta historiallisena 
prosessina, joka muodostuu poliittisen kamppailun tuloksena. Sen sijaan maa-
ilmanjärjestöjen tutkimus on sisältänyt vahvasti kehityshistoriallisia lähestymis-
tapoja.  

YK:n historian käsittelemistä vaikeuttaa lisäksi sen asema kylmän sodan 
aikakaudella. Kilpailevat sotilasliitot perustettiin ”puoliuniversaaleiksi” sateen-
varjoiksi säätelemään kehitystä, joka muunsi YK:n maailmankansalaisuuden 
suurvaltablokkien maailmankansalaisten bipolaariseksi asetelmaksi. Tätä taus-
taa vasten järjestön perustamisen historiaa on useimmiten tarkasteltu jälki-
viisaasti, ennakoiden kylmän sodan asetelmia. 

Suhteessa merkittävimpiin maailmanjärjestötutkimuksen suuntauksiin 
esitän työssäni, että kansainvälisten suhteiden toisen maailmansodan jälkeisiä 
”luontaisia”, ”funktionaalisia” ja ”moraalisia” käsiterevisioita voidaan ymmär-
tää suhteessa järjestöjen perustamisvaiheessa käytetyistä käsitteistä käytyihin 
kamppailuihin. Näin myös kansainvälisten suhteiden tutkimusta voidaan tehdä 
käsitehistoriallisesti. Tällöin otetaan yksityiskohtaisen analyysin kohteeksi pe-
rustamisprosessin alkuperäislähteissä ilmaistut kirjoittajien käsitykset ja esite-
tään ohjelma niiden lukemiselle.  

 
 

2.2  Käsitehistorian tutkimusasetelma 

Kun tutkittava aineisto on kirjoitettu universalisoivaksi, kehityshistorialliseksi 
ja yleiskattavaksi narratiiviksi, tutkimus ei saa toistaa tätä. Toisin sanoen tutkija 
ei saa jäädä aineistonsa vangiksi, vaan kohde pitää ottaa haltuun siten, että tut-
kittavat käsitteet otetaan täydestä, mutta niistä ei kuitenkaan tehdä auktori-
teetteja. Tätä varten tutkija tarvitsee tietoisesti etäännyttäviä lukutapoja. 

Ennen muuta on varottava, ettei käsitehistoriallisen tutkimuksen keinoilla 
luoda maailmanjärjestökäsitteestä ”kehityshistoriaa”, ja pyrittävä välttämään 
sellaisia normatiivisia arvioita, että YK:n historiallisesti myöhempi ja ambitioil-
taan kunnianhimoisempi käsitys maailman poliittisesta organisoinnista näyttää 
ikään kuin objektiivisesti paremmalta kuin Kansainliiton valtiosopimusmalli.  

YK:n kansainvälispoliittisen kielen sen sijaan katsotaan muodostuneen 
vastaukseksi tiettyihin Kansainliiton ja valtioiden sopimusmallin esiin nosta-
miin kysymyksiin, mutta tekemieni vertailun ja retoriikan vastakohta-
asetelmien tarkoitus ei ole legitimoida kannanottoa YK-järjestelmän puolesta. 
Myös YK:n maailmanjärjestökäsitteen luomalla paradigmalla on omat ongel-
mansa, joita sen ohjelmallisten dokumenttien laatijat eivät kunnolla voineet en-
nakoida tai arvioida.  

Käsitehistorian ja retoriikan tutkimukseen nojaava lähestymistapani ko-
rostaa maailmanjärjestön perustamistilanteen käsitteistön kolmenlaista luonnet-
ta. Ensiksikin käsitteet toimivat tulevaisuuteen suuntautuvina ohjelmallisina 
periaatteina. Toiseksi ne toimivat ajankohtaan sidonnaisina strategisina pu-
heakteina, joilla haettiin hyväksyntää asianomaisissa yleisöissä. Kolmanneksi 
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käsitteillä luodaan yksityiskohtaista toimintaohjeistoa tulevaa politiikan organi-
sointia varten.  

Reinhart Koselleckin käsitehistoriallisen ohjelman (Koselleck 2000, 41)10 
mukaisesti maailmanjärjestöjen perustamisprojektien käsitteistöjä voidaan ana-
lysoida suhteessa kolmeen erilaiseen aikakerrostumaan.11  

Tulevaisuuden odotushorisonttia koskevat periaatteet sisältävät pitkän ai-
kavälin projektin, jonka historia liittyy yleiseen pyrkimykseen korvata myös 
maailmanpolitiikassa luonnontila järjestyneellä sivilisaatiolla.  

Puheaktiteoreettinen näkökulma liittyy kunkin ajankohdan poliittiseen 
asetelmaan, siitä nouseviin pelivaroihin ja näiden käyttömahdollisuuksiin. Se 
korostaa siis lyhyttä aikaväliä.  

Näiden aikakerrostumien väliin sijoittuvat kysymykset politiikan maail-
manlaajuisen organisoinnin muodoista ja mahdollisuuksista, jotka toimivat vä-
lineinä pitkän ajan projektien ja ajankohtaisen retoriikan vaatimusten toisiinsa 
suhteuttamiselle. 

Verrattaessa YK:n perustamista Kansainliiton perustamiseen huomataan, 
miten eri tavalla perustamisprojektit hyödyntävät historiallisia ideoita ja käsi-
tyksiä omissa malleissaan. Suhtautumistapa historiaan muuttuu sen mukaan, 
mitä asetetaan vertailuun. Sellaisten käsitteiden kuin maailma, organisaatio, 
kehitys, laki ja ihmisoikeudet tarkoitushan on juuri viitata traditioihin, tietyn-
laisiin jatkumoihin ja ”kehityshistorioihin”.  

Diplomatian ja valtiosopimuskielen alueilla on erittäin perusteltua tutkia 
käsitehistoriallisena projektina myös jatkumoiden ja traditioiden käyttöä. J. 
G.A. Pocockin mukaan käsitteistöihin liittyy historiallinen ohjelma sanastojen 
sisältäminä paradigmoina, jotka säilyttävät perusmerkityksiään aikakausien 
ylitse. Pocockin ohjelma tutkii tässä tarkoituksessa analogisia tilanteita käsitteis-
töjen muodostumisessa, paradigmoja sekä traditioiden peruskäsityksiä. (vrt. 
Pocock 1975, vii-ix, ja Pocock 1962).  

Kansainvälisten suhteiden käsitteistöön idea jäykistä traditioon sidonnai-
sista disipliineistä, jotka muuttuvat murroshetkien luoman tilanteen ja tilaisuu-
den kautta, sopii erittäin hyvin. Traditioita ylläpitävät jatkumot kuitenkin jat-
kuvasti valikoituvat ja modifioituvat. Näin on parempi puhua kilpailevista jat-
kumoista, kehityshistorioista ja siteerauksista.  

Työni käsitehistoriallinen kerronta sisältää myös oletuksen käsitteiden 
ympärillä käytävästä jatkuvasta kamppailusta. Sen kaikkia yksityiskohtia ei täs-
sä yhteydessä pyritä rajaussyistä määrittelykilpailutilanteina tutkimaan. ”Tradi-
tionalismin” vastaisesti pyrin lisäksi kiistämään suurten käsitteiden kuten ih-
miskunta, kristikunta, imperiumi käyttökelpoisuuden tutkimuksen avainkonsep-
teina. Niitä tutkitaan eri ”kehityshistorioiksi” kirjoitettujen kertomuksien 
avainkonsepteina. Niiden osoitan edellyttävän merkitysrakenteita avaavaa tul-
kintaa sen sijaan, että niillä pystyttäisiin selittämään maailmanpolitiikan raken-
teita. 
                                                 
10 Vrt. Palonen 2002. 
11  Vrt. sovellutuksesta integraation tutkimukseen; Taalas 2001 
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Luvuissa 4–6 käsitteistä käytyjä kamppailuja tarkastellaan kaikkein yksi-
tyiskohtaisimmin. Niiden tuloksina yhteisiltä näyttävien käsitteiden merkityk-
set, painotukset ja väritykset muuttuvat, ja tällöin näiden muutosten tarkka 
identifiointi ja arviointi on tärkeä pyrkimys. 

 
 

2.3 Peruskäsitteet, uusi sanasto ja retoriikka 

Peruskäsitteen konseptilla olen pyrkinyt luomaan tutkimukselleni instrumentin 
kuvaamaan kansainvälisten suhteiden käsitteistön poliittisen merkityksen eri-
tyispiirteitä ja tarkentamaan edellä esittämääni jakoa käsitteistöjen ominaispiir-
teistä maailmanjärjestöjen perustamistilanteissa.  

Diplomatian suunnittelutyö on toisella tavalla poliittista kuin puolue-
politiikka tai parlamentaarinen keskustelu. Kansainliiton peruskirjan ja organi-
saation suunnittelivat valtioiden lähettämät poliittiset edustajat ja suurlähetti-
läät hyvinkin perinteiseen diplomaattiseen tyyliin. YK:n pääsuunnittelijat eivät 
olleet vaalein valittuja poliitikkoja, vaan lähinnä yhdysvaltalaisia hallinnon asi-
antuntijoita. Heille oli asetettu tehtäväksi luoda sopiva järjestömalli tietyn oh-
jeen mukaisesti, tarvittaessa kompromissein eri valtioiden välillä.  

Molemmat maailmanjärjestöjen perustamisprojektit tapahtuivat poikkeuk-
sellisessa tilanteessa suursodan päätyttyä, YK:n perustaminen vieläpä äärim-
mäisen tuhoteollisuuden ja holocaustin jälkeen. Niiden sanastoratkaisuiden 
taustalla ja perustamisien tavoitteena oli epäilemättä pyrkimys toimia juuri 
suursodan jälkeisenä ohjeena tulevaisuuden rauhanomaisille kansainvälisille 
suhteille siten, että historian kokemuksista voitaisiin oppia. 

Maailmanyhteisön konstruktioiden erityispiirteitä on kysymyksiin vastaa-
minen laajakantoisilla käsitteillä. Peruskäsitteistö muodostaa varsin abstraktin 
käsityksen poliittisista suhteista maailmassa. Tarkkaan esitykseen tulevista ta-
voitteista tai olemassa olevista asiasuhteista tämä kieli ei ole tarkoitettukaan. 
Sen tavoitteena on pikemminkin luoda kuvia tietyistä oletusrakenteista, joiden 
sisältämä tulevaisuuden visio pyritään siirtämään järjestön organisointiin.  

Kysymys on siis eräänlaisesta universalisoivasta kerronnasta, joka hylkää 
universaalin käsitteistön käytön, mutta omaksuu sen sisältämän mytologian. 
Kerrontaa maallistetaan, paikallistetaan ja siihen pyritään kytkemään intressi-
näkökohtia, mutta sen retoriikka pidetään kehityshistoriallisena. 

Käsitteistön retorinen ja konventionaalinen luonne mahdollistaa sen, että 
voin omassa tulkinnassani kiertää sellaisen maailmanjärjestöjen tutkimuksen 
juridis-insitutionaalisen tarkastelun, joka on kirjoitettu ensisijaisesti tuomio-
istuinten työskentelyä silmällä pitäen. Samalla voin välttää edellä mainittua kä-
sitteistön institutionaalista lähtökohtaa tai kehityshistoriallista määrittelyä ja 
pystyn rinnastamaan käsitteistön syntyä koskevat kamppailut lakien säätämi-
seen poliittisena prosessina. 

Työssäni keskeisinä toimijoina Kansainliittoa ja YK:ta perustettaessa eivät 
niinkään esiinny kansainvälisen oikeuden teoreetikot, vaan ne poliittiset toimi-
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jat, jotka ensisijaisesti kirjoittivat järjestöjen peruskirjatekstit. Maailmanjärjestö-
käsitysten kannalta tulkintaongelma liittyy siihen, että kansainvälisen oikeuden 
juristien keskustelu ei juuri siteeraa maailmanjärjestöjen poliittisia perustajia 
kuten Woodrow Wilson, Robert Cecil, Léon Bourgeois, Franklin D. Roosevelt 
tai Cordell Hull ja Leo Pasvolsky. Tässä suhteessa juridisille keskusteluille on 
tunnusomaista korostaa oman tieteenalansa asemaa rajoittamattomana ja rat-
kaisevimpana maailmanjärjestökäsitteelle.  

Omassa työssäni poliittisten perustajien toiminnalla nähdään olevan kaik-
kein keskeisin ja yksityiskohtaisin merkitys maailmanjärjestökäsitysten synnyl-
le ja tulevalle olemukselle. Sanastojen ja käsitteistöjen tarkastelussa poik-
keavuus oikeudellisten normien tulkinnasta tulee myös tässä suhteessa hyvin 
esille.  

Maailmanjärjestöjen käsitteistön ja sanaston vertailun kautta voidaan 
osoittaa, että maailman yhtenäisyyttä kuvaavat sanastot ja niihin perustuvat yh-
teisökielikuvat laajenevat Kansainliitosta. Samalla yhtenäisprojektiin käytetty 
sanasto vaihtuu suuresti, koska liittomallin ei YK:n perustajien mielestä katsot-
tu mahdollistavan uutta maksimaalista ja dynaamista oletusta yhtäläisesta maa-
ilmasta. Toinen seikka vertailussa on näkökohta, että Kansainliiton aikana käsi-
tykset maailmanyhteisöstä kehittyivät Kansainvälisen työjärjestön piirissä, jossa 
erityisesti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työoloja varten kehitettiin kan-
sainvälisissä suhteissa uusia organisoimisen malleja. 

Tutkimukseni mukaan kansainvälisten suhteiden sanasto ja sen retorinen 
käyttö viittaavat siihen, että YK:n poliittisen organisoinnin kieli on toista kuin 
Kansainliiton aikakauden peruskäsitteistö. Tutkimuskonseptinani peruskäsit-
teistön muutos viittaa ensiksikin Kansainliiton edustaman tradition kritiikkiin, 
jota YK:n perustajat harjoittivat. Kansainliiton kytkeminen vanhaan Euroopan 
konsertin ja suurvaltojen tasapainoon perustuvien sopimusten retoriikkaan 
puolestaan avaa työssäni kuvaa Kansainliiton käsitteistön ratkaisuista paluuna 
menneisyyteen, varsin avoimesti vanhan kansojen oikeuden ja diplomatian kei-
noja auktorisoivana perustamisprojektina. Sen sijaan YK:n sanastolle ja retorii-
kalle on tunnusomaista käsitetyyli, jonka johtoajatuksina ovat maailman yksey-
den ja siihen liittyvän inkluusion retoriikan operaatiot.  

 
 

2.4 Organisaatio liikekäsitteenä 

Työni yksi keskeinen tarkoitus on ulottaa kansainvälisten suhteiden peruskäsit-
teistön tutkimukseen Geschichtliche Grundbegriffe -teossarjassa tuotettuja keinoja. 
Tärkein tällainen tutkimusohjelmallinen konsepti on Reinhart Koselleckin nä-
kemys ”liikekäsitteistä” (Bewegungsbegriffe), jotka eivät lyö lukkoon ja paikal-
lista käsitteiden sisältöä, vaan sisältävät sen, että käsitteisiin itseensä sisältyy ai-
ka-, muutos- ja tulevaisuusulottuvuus. Koselleckin temporalisoitumisen teesin 
mukaisesti käsitteet (Begriffe) muuntuvat muutosta ennakoiviksi käsitteiksi 
(Vorgriffe) (Koselleck 1972, xv). 
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Olen jo maininnut, että kun kansainvälisen politiikan ja oikeuden käsit-
teistöön siirretään valtiosääntöoikeuden sanastoa, myös nämä käsitteistöt ikään 
kuin ”modernisoituvat”, ts. ajalliset, muutoshakuiset ja tulevaisuuteen suuntau-
tuvat ulottuvuudet saavat niissä keskeisemmän sijan. Geschichtliche 
Grundbegriffen teesiä käsitteiden muutoksista satula-ajalla ei tarvitse rajoittaa 
pelkästään temporalisoitumiseen. Se voi koskea myös muita aspekteja, joita Ko-
selleckin mukaan ovat käsitteiden demokratisoituminen, politisoituminen ja 
ideologisoituminen (GG/ Einleitung, 1972, xvi–xviii).  

Vaikka Koselleckin päähypoteesit koskevat ensisijaisesti saksalaista kieli-
aluetta, teesini on, että puhuttaessa maailmanjärjestöjen toiminta- ja organisoin-
tiperiaatteista, käsitteistöä voi soveltaa myös englannin- ja osin ranskankieli-
seen keskusteluun. Voidaan tietysti myös väittää, että YK:n perustamisprojektin 
myötä maailmanjärjestön käsitteistöön tulee tiettyjä juuri saksalaisen valtio-
sääntökäsitteistön historialle ominaisia piirteitä. 

Kansainvälisten suhteiden alalla siirtyminen liikekäsitteisiin tapahtui tee-
sini mukaan myöhään, vasta 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla (Kosel-
leck/Staat und Souveränität, 3 ja Einleitung, xv–xviii).  

Valtiosääntöhistoriassa käsitteiden liikeluonne on tärkeä keino esittää tie-
tynlainen kuvaus politiikasta nyt toteutuvana ja kehityslinjana, joka viittaa tu-
levaisuuteen. Liikekäsitteet mahdollistavat julkisen, demokraattisen ja ”yhteis-
kunnallisen” käsityksen politiikasta, vastakohtana aikaisemmalle hallitus- ja 
virkamieskeskeiselle ajatustavalle, joka säilyi erityisesti Saksassa pitkään vah-
vana.  

Koselleckille kumous (Revolution) ja edistys (Fortschritt) ovat tyyppiesi-
merkkejä politisoituvista ja avainasemaan nostetuista liikekäsitteistä. Ne ovat 
myös hyvin erilaisia liikekäsitteitä. Alkujaan luonnontieteellinen käsite 
Revolution otettiin politiikkaan siten, että luonnontieteellinen liikekuva säilytet-
tiin ja siirrettiin käsittelemään politiikkaa ja yhteiskuntaa siten, että hylättiin 
vanha kiertokulkumetafora ja yhdistettiin kumous edistyksen käsitteeseen. 
Kaikki muutos oli tämän jälkeen vallankumouksen suodattimen leimaamaa ja 
merkityksellistämää 12. 

Diplomatian pelisääntöjen ja kansainvälisten suhteiden erikois-
laatuisuuden vuoksi modernia käsitteistön liikettä ei kansainvälisten suhteiden 
puolella kuitenkaan kuvaa vallankumous (re-voluutio) vaan organisaatio. Kun 
syntyy tarve esittää tietynlainen kuvaus politiikasta nyt ja tulevaisuudessa ”to-
teutuvana”, tietty kehitys auktorisoituna, organisaatiosta – tai organisoinnista – 
tulee avainkäsite. Juuri organisaatiolla esitellään kansainvälisiä suhteita ottaen 
myös huomioon laajempi julkisuus, demokraattisuus ja ”yhteiskunnallinen” 
käsitys kansainvälisistä suhteista.  

                                                 
12  Koselleckin mukaan ”alles und jedes wurde vom ihm erfaßt. Die Bewegung trat aus 

ihrem naturalen Hintergrund in die Aktualität des Alltags.“ (Koselleck 1992, 74). 
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Toki myös Geschichtliche Grundbegriffen artikkeleista voidaan sanoa13, että 
liikekäsitykselle perustuslaista ja kansakunnasta tärkeä organisaatio sai satula-
ajalla liikekäsitteen piirteitä. Sillä pystyttiin sitomaan eri poliittiset kysymykset 
yhteen ja säilyttämään historiallisen kehityksen tunne. Erityisesti näin tapahtui 
Ranskan vallankumouksen jälkeisten ensimmäisten vuosien juridisessa keskus-
telussa. Organisaatio ja sitä eräissä yhteyksissä ilmaiseva ”orgaaninen” reto-
riikka sopi erityisen hyvin sanastoksi kerronnalle, joka pyrki johtamaan yleis-
tahdosta poliittisen ykseyden ja ykseydestä kansakunnan. (vrt. Böckenför-
de/Organ, 566–574 ). Hegelin monistinen valtioteoria on äärimmäisin esimerkki 
orgaanisesta politiikan teoriasta. (Verdross 1937, 3, Heller 1921, Kotkavirta 
1996). 

Organisaatiota käytettiin alun perin luonnontieteessä ja luontokuvauk-
sessa (Dohrn-van Rossum/Organ, 520). Platon käytti poliittisessa patologias-
saan ja maailmansynnyn mytologiassaan ruumiinosa-metaforiikkaa. Skolastii-
kassa Corpus on katolisen kirkon sanastoa, joka kuvasi hengellisiä yhtenäiskäsi-
tyksiä luonnonoikeudellisilla lisäselityksillä. (Dohrn-van Rossum/Organ, 533–
540, vrt. Skinner 1989, Vol. 2). Yleisen käsitteistön politisoitumisen aikana sitä 
alettiin käyttää erityisesti perustuslaillisessa kielessä dynaamisena, vahvasti 
kokonaisuuteen integroivana ja pateettisena tyylinä puhua sellaisista poliittisis-
ta kokonaisuuksista kuten valtio ja yhteiskunta. Politisoitumisen myötä sillä 
myös pystyttiin aikaansaamaan järjestelmän kuvaus, jossa järjestelmä itsessään 
oli pitkälti abstrakti ja näkymätön, mutta sillä oli myös konkreettisia toimieli-
miä ja materiaalisia tuloksia. (vrt. Ricour 1976, 48 ja Perelman 1996, 14). 

Organisaatio-käsitteen dynaamisen luonteen vastakohtana on kuitenkin 
hyvä muistaa myös organisaation käsitteen kritiikki poliittisessa retoriikassa. 
Kuuluisin esimerkki on Robert Michelsin tunnettu teesi teoksessa Zur Soziologie 
des Parteiwesens in der modernen Demokratie vuodelta 1911. Hänen mukaansa 
”Wer Organisation sagt, sagt ohnehin Tendenz zur Oligarchie” (Michels 1911, 
32). Toisin sanoen organisaatio on byrokratian ja harvainvallan väline, mikä ei 
ole suinkaan kohtuuton väite myöskään kansainvälisten järjestöjen ja diploma-
tian yhteydessä. 

Organisaation nostaminen kansainvälisiin suhteisiin avainkäsitteeksi sisäl-
tää lupauksen käsitteistön monipuolistumisesta. Geschichtliche Grundbegriffen ar-
tikkeleissa on käsitelty useissa kohdin poliittisen organisaation merkityksiä.  

Reinhart Koselleck nostaa esille avainkäsitteiden ominaisuuden toimia 
pullonkauloina (Düse), laaja-alaisten sanastojen merkityksellistäjinä (Kosel-
leck/Staat und Souveränität, 2).  

Görg Haverkatelle organisaatio on käsite, joka tarjoaa valtiomuodolle 
joustavan esittämistavan ja keinon erilaisten ideologisten näkemysten yhdistä-
miseen (Haverkate/Staat und Souveränität, 63).  

Ernst Wolfgang Böckenfördellä on puolestaan käsitys organisaatiosta juri-
diikan ja perustuslain kirjoittamisen dynaamisena keinona. Dynaamisuudella 

                                                 
13 Vrt. GG/Staat und Souveränität, 3 ja GG/Einleitung, xv–xviii, joissa tämä sanotaan 

yksityiskohtaisesti. 
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se pyrkii pikemminkin vakuuttamiseen ja sopivien olosuhteiden luomiseen 
kuin pakottamiseen (Böckenförde/Organ, 566–567). 

Gerhard Dohrn-van Rossumin mukaan naturaalimetaforiikkaan sisältyy 
ehdotus yhdistää kerronnassa ”luontainen” ja ”poliittinen” (vrt. Dohrn-van 
Rossum 1977, 19).  

Immanuel Kantille orgaaninen dimensio on osa hänen ”ideologisoituvaa 
luonnonoikeuttaan” (Ilting 1978/Naturrecht, 303). Moraalinen kuvataan eril-
lään politiikasta. Jännitesuhteessa toimii myös Kantille ominainen kriittinen ke-
hityshistoriallinen narratiivi ja kuuluisa ”historian viekkaus”14.  

 
 

2.5 Uuden sanaston paradoksit ja perustajat 

Uuden sanaston, retoriikan, hallintamekaniikan ja kritiikkien monimutkaista 
asetelmaa voi lähestyä kysymällä, miksi maailmanyhteisön ja uuden organisa-
torisen retoriikan ovat esittäneet nimenomaan yhdysvaltalaiset poliitikot ja 
suunnittelijat. Yhdysvaltalainen federatiivinen perustuslaillinen diskurssi edus-
taa selkeästi liittosanastoa ja yhteiskunnallisen sanottavan suhteen varsin kapei-
ta sosiopoliittisia merkityksiä. Amerikan Yhdysvallat on tässä mielessä ollut 
kuuluisa ”yhteiskunnan” puuttumisesta. Sen valtiokäsitteistön on sanottu ole-
van mekaanista ja antiorgaanista. 

Amerikkalaista maailmankansalaisen retoriikkaversiota hallitsivat 1800-
luvulla hyvin voimakkaasti Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen siirtomaa-
valtaa vastustava sanoma ja käsitys vapaista tasavalloista. Yhdysvallat perusteli 
näillä perusargumenteilla muun muassa Monroen doktriinia ja omien interven-
tioidensa oikeutusta. (vrt. Hull 1948, 308–315).  

Yhdysvaltalainen kansakunta (nation/union) ei ole ollut mikään orgaani-
seksi kuvattu projekti. Ei ole siis täysin perätöntä väittää, kuten Geoffrey Gorer 
tekee kirjassa Die Amerikaner, että ”die europäische Metaphorik sei organisch, 
die amerikanische mechanisch” (sit. Blumenberg 1998, 92). Gorerin ”eurooppa-
lainen metaforiikka” on Ranskan vallankumouksen sanastoratkaisuja ja reto-
riikkaa. Kansainliiton edustama liittoparadigma sopi siis oikein hyvin Yhdys-
valtojen edustamaan valtiosääntökäsitteistöön, mutta sen kannalta YK:n organi-
saatio ja maailmanyhteisö olivat hyvinkin outo ratkaisu. 

Kuitenkin Gorerin tulkinta on yksipuolinen. Kun Kansainliiton loppupuo-
liskolla nähtiin vanhan järjestelmän ongelmat, alettiin kaivata uutta organisoin-
tia kansainvälisten suhteiden käsitteistöön. Juuri sen myötä keskusteluun 
omaksuttiin eurooppalaisen valtiosääntökeskustelun avainkäsitteitä. YK:n pe-
rustamisessa maailman ykseys nostettiin retoriikan ytimeksi ja siihen liitettiin 

                                                 
14  Vrt. Lindstedt 1999: Kant: Progress in Universal History as a Postulate of Practical 

Reason; ja Jansen 1975/Friede/ Geschichtliche Grundbegriffe, 569–570.  
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amerikkalaiselle maailmankansalaiselle ominainen toiminnallinen ihmisoike-
uspuhunta. 

Analyysissani tarkastelen maailmaa ykseytenä tai maailmanyhteisönä il-
maisevien käsitteistöjen tulemista käyttökelpoisiksi välineiksi, siis ensisijaisesti 
sitä, miten niihin on sisällytetty kriittinen vastakohta vanhalle luonnonoikeu-
teen perustuvalle kansojen oikeuden järjestelmälle. Yhdistän tämän analyysini 
kysymykseen siitä, miten tämä perinne tehtiin uudella tavalla käyttökelpoiseksi 
ja miten siinä hyödynnettiin eri traditioita. 

Pitkällä aikavälillä tarkastelen Kansainliittoon saakka hallinneen vanhan 
diplomatian ja kansojen oikeuden päähaastajia.  

YK:n perustajien suurimpia ongelmia oli kysymys, miten korvata humaa-
ni, henkinen ja moraalinen ykseyden tunne, joka trivialisoi luontais-
oikeudellisesti rajatun käsityksen kansojen oikeudesta, sitovammalla käsityk-
sellä globaalista poliittisesta vastuusta. Ratkaisua haettiin vanhan diplomatian 
kritiikeistä. Niitä ovat ennen muita kaksi maailmankansalaisen projektia. En-
simmäistä voidaan kutsua soveltavaksi kantilaiseksi kansojen oikeuden yksey-
den metaforiikaksi, joka rakentaa saksalaisen socialitas-prinsiipin perinteelle. 
Toista kutsun amerikkalaiseksi maailmankansalaisuuden retoriikaksi, joka ra-
kentaa soveltavasti Yhdysvaltojen vallankumouksen sanastoparadigmoille. 

Lyhemmällä aikajänteellä tarkastelen sitä, miten Kansainliiton aikakauden 
keskustelussa oli jo esitetty vaatimuksia kansainvälisten suhteiden peruskäsit-
teistön joustavuudesta ja muutosherkkyydestä. Toinen tärkeä piirre olivat maa-
ilmanjärjestökäsitteen kehityshistorialliset kertomukset. Lyhyenä historiana 
tarkastelen presidentti Rooseveltin alaisuudessa toteutettua YK:n amerikkalais-
ta perustamishanketta, niitä puheakteja ja retorisia siirtoja, joita amerikkalaiset 
tekivät luodakseen uudenlaisen käsitteistön. 

Vasta näiden keskustelujen ja historioiden yksityiskohtaisen tarkastelun 
jälkeen voidaan päätyä tarkempaan käsitykseen siitä, miksi amerikkalaisten po-
liitikkojen ja virkamiesten luomasta käsitteistöstä tuli uusi koko maailmaa or-
ganisaationa ja tiiviinä dynaamisena yhteisönä jäsentävä käsitteistö. Perusta-
misaineiston retorisen analyysin myötä pystytään myös ymmärtämään parem-
min sitä, miksi Yhdysvaltojen suunnittelutyöllä oli ratkaiseva osuus YK:n uu-
den ykseysretoriikan muodostumiselle.  

YK:n perustamisen projektia ei jätetty vain amerikkalaisen maailman-
kansalaisen -retoriikan varaan, vaan siihen liitettiin organisatorinen ykseyden 
dynamiikkaa korostava retoriikka. Taustalla voidaan nähdä Ranskan vallan-
kumouksen merkitys kansojen oikeuden kritiikille, ja myös se, että näiden kah-
den kritiikin välisellä kompromissilla oli tärkeämpi merkitys YK:n peruskäsit-
teistölle kuin mitä yleisesti oletetaan.  

Suurvaltojen liittosopimusten mallin vaihtoehdoiksi nousivat siis kansojen 
oikeuden traditioina kantilainen maailman ykseyden ja maailmankansalaisen 
projekti, ja toisaalta yhdysvaltalaisen maailmankansalaisen idea. 
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2.5.1 Perustajat 

F.D. Roosevelt oli hyvä esimerkki Yhdysvaltojen vallankumouksen perillisestä. 
Hän oli YK:n perustamistilanteessa poliitikko, joka argumentoi yksinkertaisilla 
perusideoilla ja vapauden teologialla. Rooseveltin retoriikan ydin esitteli sotaa 
käyvälle maailmalle esikuvaksi Amerikan Yhdysvaltoja avoimena ja anti-
nationalistisena yhteiskuntamallina.  

Rooseveltin harvoissa YK-puheissa oli hyvin vähän vertauksia ja arvioita 
Yhdysvaltojen 1940-luvun perustuslaillisesta tilanteesta. Hän kiteytti vapauskä-
sityksille perustuvan ihmisoikeusretoriikan vielä vuonna 1942 sodan voittami-
sen tavoitteeseen. Four Freedoms oli tämän ajan politiikan tärkeä iskulause. 
(President’s Annual Message to the Congress. Jan. 6. 1941. PFPR 1949, 4). Sa-
masta teemasta muodostui myös sodanjulistus vapaan maailman vihollishalli-
tuksia vastaan (vrt. Atlantic Charter).  

Roosevelt otti sotapäällikkönä retoriikkansa tueksi Yhdysvaltojen vanhat 
arvovaltaiset dokumentit.15 Presidentti Truman jatkoi tässä suhteessa Roosevel-
tin linjaa. San Franciscon perustamiskokouksessa ihmiset eivät Trumanin mu-
kaan saaneet olla enää koskaan vapaamatkustajia. Maailmankansalaisen piti 
erottaa oikea väärästä, hyvä pahasta ja ajatella toimintaansa uudella tavalla po-
liittisesti ja universaalisti (Uncio I, 684). 

Hallituspolitiikan taustaa vasten voitaisiin ehkä olettaa, että Rooseveltin 
New Deal -politiikka ja Henry Wallacen johtama New Deal of War olisivat olleet 
maailmanjärjestön suunnittelun ytimessä. YK:n perustamisaineistosta käsin 
tarkasteltuna näin ei suinkaan ollut asianlaita. Roosevelt, Wallace, jopa ulkomi-
nisteri Cordell Hull ja valtiosihteeri Stettinius olivat kaikki kiinni sodanjohdon 
vaatimassa diplomatiassa.16 Sotilaiden ja sodan johtoon keskittyvien poliitikko-
jen sijaan päämielenkiinnon kohde työssäni on Leo Pasvolskyn retoriikka YK:n 
perustamisessa.  

Melko tuntematon Pasvolsky oli tärkeimpiä henkilöitä YK:n perustamis-
vaiheissa. Hänet oli nimitetty Yhdysvaltojen hallinnossa syyskuussa 1943 sodan 
jälkeisten kansainvälisten järjestöjen suunnitteluosaston johtajaksi, ja jo kauan 
ennen sodan loppumista hänen tehtävänään oli keskittyä tulevaan rauhaan ja 
maailmanjärjestöön. Pasvolsky kuului amerikkalaiseen YK:n suunnittelun asi-
antuntijoiden muodostamaan ydinryhmään, joka muotoili peruskirjan tekstiä. 
Jos Roosevelt käytti maailmoja syleileviä kielikuvia, Pasvolskylla oli tehtävä-
nään pragmaattisen ohjelmankirjoittajan projekti. 

Pasvolskyn johtaman ryhmän kielikuvien voi sanoa pohjaavan YK:n polii-
tikkoperustajien laajalti esittämille kehityshistoriallisille näköaloille, ihmiskun-

                                                 
15 Toki hän meni suunnittelun edetessä myös pidemmälle. Hänen mukaansa YK:sta 

pitää saada maailmanjärjestö, joka tukee kansainvälisten suhteiden dynamiikkaa 
saman suuntaisesti kuin Yhdysvaltojen oma perustuslaki: "…like the Constitution of 
the United States itself, the Charter of the United Nations must not be static and 
inflexible, but must be adaptable to the changing conditions of progress - social, 
economic,  and political - all over the world". (Uncio III, 74). 

16  Vrt. Russell 1958, 5–6. 
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nan veljeyden ja yleishumaanisuuden tunnustuksille, jotka tuhon ja pahuuden 
vastakohtana kohdistavat huomiota ihmiskunnan perusarvoihin. Näihin noja-
ten hän siirtyi maailman organisaation inklusiiviseen ja toiminnalliseen kieleen.  

Projektin yksinkertaisina päätarkoituksina oli olettaa maailmanyhteisö, 
antaa käsitejärjestelmälle retorinen yhtenäisyys ja mahdollistaa uusi puhuttelu-
horisontti erityisesti suhteessa valtio-käsitteeseen. Konstruktiolla puolestaan 
mahdollistettiin järjestelmän retorinen sitominen käsitykseen jostakin dynaami-
sesta kehityksestä ja jatkuvasta muutoksesta järjestön elinvoimaisuuden antaja-
na.  

Kielen perusrakenteita vietiin samalla mahdollisimman lähelle yleistah-
dollista käsitystä poliittisesta liikkeestä ja sen organisaatiosta. Tässä ei siis kui-
tenkaan voi sanoa olevan kysymys ns. konstitutionaalisesta ja yleistahtoon poh-
jaavasta liikkeestä. Kuten tuonnempana tarkemmin esitän, kansainvälisten suh-
teiden inklusiivisen retoriikan avainkäsite oli organisaatio. 

Kun organisaatiota tarkastellaan ohjelmapoliittisena käsitteenä, on hel-
pompi ymmärtää, että YK:n retoriikan tarkoitus oli haastaa vanha. Tällainen 
avainmerkitys organisaatio-käsitteellä oli ollut monta kertaa aikaisemminkin 
erilaisissa valtiosäännön uudistusvaatimuksissa. Myös YK:ssa sen piti vakuut-
taa ja luoda oletusrakenteita. Organisaation avulla piti luoda maailman-
järjestön hallinnollinen malli ja yleinen kansainvälisten suhteiden ohje ja koota 
maailmanlaajuisen järjestön projekti, vedota eri mantereiden laajoihin yleisöihin 
ja kestää aikaa siten, ettei järjestöä heti tarvitsisi muuttaa. Näin organisaatio esi-
teltiin mahdollisimman monipuolisena ja sen hyväksyttävyyden kannalta riit-
tävän väljänä ja tulkinnanvaraisena käsitteenä. 

Tällä retoriikalla tavoiteltiin tunnetta dynaamisesta liikkeestä, jonka väli-
tyksellä oli mahdollista siirtyä kehityshistoriallisesta argumentaatiosta järjestö-
käsitteistöön. Toki edelleen oli mahdollista myös perustella järjestöretoriikan 
vaatimuksia kehityshistorioilla. Esimerkiksi universaalit ihmisoikeudet esite-
tään universaaleina ja luontaisina, mutta nekin perustetaan organisaatiolla ja 
peruskirjalla. Tätä samaa käsitelogiikkaa tutkitaan mm. suhtautumisessa jäsen-
kansakuntaan, kansainväliseen lakiin ja rauhaan. 

Maailmanorganisaation ykseyteen pyrkivällä rakenteella pystytään viit-
taamaan olemassaolevaan asiantilaan vain hyvin korkealla abstraktiotasolla. 
Ilmeinen ongelma on referenssin laajuus. Maailmanyhteisön oletuksen sisältä-
män käsitteistön piti saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus valtioiden ja 
muiden kansainvälisen politiikan toimijoiden keskuudessa. Toisin sanoen maa-
ilmanjärjestö tavoittelee sellaista yleispätevyyttä, ettei kukaan tai mikään poliit-
tinen toimija jäisi tai voisi jättäytyä sen ulkopuolelle. Tässä suhteessa Kansain-
liitto oli vaatimaton yritys.  

YK:n käsitteistö puolestaan lähestyy byrokraattisella ja kaikenkattavalla 
organisaatiopuheellaan koodikieltä. Se on retoriikkana kehitetty yhdistämään 
suuria asiakokonaisuuksia, yhteisöjä, konteksteja ja yksityiskohtia sekä kestä-
mään aikaa. Lisäksi viittaustapa asiasuhteisiin muistuttaa universaaliteorian 
viittaustapaa. 

Monet maailmanjärjestöjä koskevat tulkintaongelmat ovat johtuneet suu-
relta osin peruskäsitteistöjen ja erityisesti uuden retoriikan korkeasta abstrak-
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tioasteesta. Tämä ongelma voitiin nähdä jo YK:n perustamisessa. Suuri osa San 
Franciscon perustamiskokouksessa mukana olleista valtioiden edustajista ei 
välttämättä tiennyt, mistä oli kysymys silloin, kun perustajien avainryhmä lu-
ennoi siirtojensa tuloksista. Samanlaista ilmapiiriä oli havaittavissa myös Yh-
dysvaltojen avainsuunnittelijoiden ja senaattoreiden yhteisissä komiteoissa. 

YK:n perustamistilannetta leimasi se, että käytettävissä oleva aika oli rajoi-
tettu. Kokoukselta odotettiin maailmanjärjestön peruskirjan hyväksymistä, 
”ennen kuin sota loppuisi ja yleinen mielipide kyllästyisi aiheeseen” (vrt. Uncio 
I /Smuts, 67). Osalle kokoukseen osallistuvista edustajista kysymys oli suuresta 
kompromissista. Yhdysvaltojen valmistelutyö pyrki sen sijaan nostamaan kan-
sainvälisten suhteiden laki- ja yhteisökäsitteiden abstraktioastetta, ilman että 
sanottavan käyttökelpoisuus ja soveltuvuus uuteen tilanteeseen tässä yhteydes-
sä menetettäisiin. 

Perustamisen viimeisissä vaiheissa kukaan muu kuin Leo Pasvolsky ei 
kertonut pääsuunnittelun tarinaa maailmasta YK-organisaationa ja kaiken si-
sään sulkevana yhteisönä, oikeudellisena ja hallinnollispoliittisena järjestelmä-
nä. Kukaan muu Yhdysvaltojen politiikan valmistelijoista ei itse asiassa pyrki-
nyt vastaamaan näihin laajakantoisiin kysymyksiin, ei edes YK:n perustamises-
ta Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu senaattori ja pitkäaikainen ulkoministeri 
Cordell Hull.  

Pasvolskyn projekti oli yksinkertainen. Hän antoi kysymyksiin vain meta-
luokan vastauksia, peruskäsitteisiin nojaavia oletusrakenteita. Konstitutio-
nalismi ja maailmankansalaisuus eivät kuuluneet hänen sanastoonsa. Hyvin 
harvassa Pasvolskyllä olivat myös viittaukset kansainväliseen oikeuteen. Hänen 
malliinsa kuului se, että kielirakenteet saivat ikään kuin pelata omaa peliään, ja 
viestinviejän tehtävää tarjottiin eteenpäin. Tilanne oli otollinen, koska YK:n pe-
rustamisvuosina maailma näytti monien mielestä yhtenäisemmältä kuin kos-
kaan aikaisemmin (vrt. Eagleton 1942, Wright 1946, Lasswell 1946 ja Kelsen 
1950). 

Kansainvälinen juridiikka puolestaan koki tilaisuuden suuren uudelleen-
määrittelyn hetkenä ja alkoi heti luoda uuden mallin mukaista omaa konstitu-
tionaalista kieltään. Tästä alkoi ”International Law of the Future” (Carnegie 
1944). Carnegien säätiön ensimmäinen postulaatti tulevaisuuden kansain-
väliselle laille oli: “The State of the world form a community, and the protection and 
advancement of the common interests of their peoples require effective organization of 
the Community of States.” (Carnegie 1944, 5). Tätä tutkitaan Carnegie-säätiön 
vuosina 1942–1944 laaditun raportin tarkastelun yhteydessä. 

Uuden ykseyden retoriikan piirteistä voidaan myös ymmärtää, miksi 
YK:lle on annettu sen perustamisajasta etäännyttäessä monia erilaisia käyttö-
tarkoituksia. Kylmän sodan riitaisen vaiheen jälkeen 1990-luvun alussa 
maailmankansalainen nousi uudestaan YK:n puheisiin. Samalla YK-järjestö tuli 
ulos järjestökielikuvien minimaalisesta kuorestaan. Kantin Weltbürgerrechtin 
pääideoiden mukaisesti maailmanyhteisön ja maailmankansalaisen systeemit 
ajateltiin järkeen perustuvina tulevaisuusprojekteina. Maailma oli yksi kokonai-
suus, ihmiset maailmankansalaisia, maailmalla yksi yhteinen laki.  
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YK:n perustajien luomien peruskäsitteiden uudelleen käytössä ei kuiten-
kaan enää osattu käyttää sanastoja niin järkiperäisesti ja strategisesti kuin pe-
rustajat olivat tehneet. YK oli löydettävissä maailmanyhteisönä mitä erilaisim-
mista yhteyksistä, joilla oli vähemmän tekemistä olemassaolevan järjestön kans-
sa, mutta hyvinkin paljon uuden 1940-luvulla rakennetun kansainvälisten suh-
teiden retoriikan luomien rakenteiden kanssa. 

Käsitehistoriallinen ja sanastollinen tarkastelutapa muodostuu tietysti lä-
hes automaattisesti kritiikiksi suhteessa edellä mainittuihin systeemilegiti-
maatioihin ja niiden kritiikkeihin. Tulen myös osoittamaan monet aatehistorial-
liset johtopäätökset ja kehityshistorialliset maailmanjärjestökäsitykset kyseen-
alaisiksi. Maailmanjärjestöjen perustamisen yksityiskohtaisella vertailulla nii-
den historia voidaan osoittaa huomattavan monipuoliseksi. Tähän tulkinta-
tehtävään ryhdyn seuraavissa luvuissa. 



 

3  MAAILMANKANSALAISUUDEN KRITIIKIT 
VANHALLE KANSOJEN OIKEUDEN 
RETORIIKALLE  

 
 
Tässä luvussa etsin aineistosta käsitehistoriallisia esikuvia kansainvälisten suh-
teiden uudelle retoriikalle. Tutkimusintressinä on tarkastella kansainvälisten 
suhteiden historiaa keinona selittää, mistä yhteisö, organisaatio ja toiminnalli-
nen lataus tulevat kieleen. Tarkoitus on käyttää vanhempia aineistoja myös tar-
kentamaan YK:n uuden retoriikan merkitsemää murrosta. 

Luvun viimeisinä kappaleina tarkastelen panamerikkalaista sekä Euroo-
pan konsertin kansainvälisten suhteiden sanastojen ja peruskäsitteistön histori-
oita. Osoitan, että kansainvälisten suhteiden spesifi poliittinen yhteisösanasto 
oli harvinainen diplomatiassa ennen varsinaisia maailmanjärjestöjä, ja että dy-
naaminen yhteisösanasto esitellään vasta YK:n muodossa. 

Esittelen kahden eri mantereen omia järjestelmiä myös toisiinsa nähden 
varsin erilaisina esimerkkeinä kansainvälisten suhteiden käsitteistöstä. Paname-
rikkalaista sopimusaineistoa tarkastellaan perinteisen eurooppalaisen kansojen 
oikeuden kritiikkinä. Mainituissa kappaleissa en kuitenkaan tutki yksityiskoh-
taisesti käsitteistön ja sanaston synnyn motiiveja, vaan pelkästään sanankäytön 
historiaa. Kummassakaan järjestelyssä ei vielä ole kysymys työni tutkimustee-
sin mukaisesta poliittisesta yhteisömetaforiikasta. Tarkoitus on myös osoittaa 
millainen käsitys maailmanyhteisöstä vallitsi ennen varsinaisten maailmanjär-
jestöjen perustamista. 

Immanuel Kantia tarkastelen erityisesti Geschichtliche Grundbegriffen tar-
joaman aineiston keinoin, tutkien millaista globaalia ja kansainvälisten suhtei-
den käsitteistöä Kant tuotti ja mitkä olivat Kantin uudistavia pääratkaisuja. 
Muutaman esimerkin avulla näytän myös, miten näitä käsityksiä käytettiin 
Kantin jälkeen.  

Geschichtliche Grundbegriffen artikkelit pitävät Kantia kansojen oikeuden va-
rovaisena kriitikkona ja harkitsevana uudistajana. Hän siirsi valistuksen tutki-
musmetodeja ja vallankumouksen ihanteita myös keskusteluun diplomatiasta.  

Kantin projektin pääoivallus koski ajattelumetodeja. Hän kyseenalaisti 
diplomatian erityisalana ja suljettuna piirinä muuttamalla politiikan käsitteistön 
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horisontteja. Juuri tästä tavasta epäilemättä syntyy myös mahdollisuus Kantin 
ajatusten varsin monipuoliselle uudelleenkäytölle erilaisissa yhtenäis- ja yhtei-
sökäsityksissä. Niiden perusluonne yhteisökäsitteistönä on peruste sille, miksi 
laki on avainkäsite, mutta myös organisaatio-käsite on käyttökelpoinen vanhan, 
edeltävän tai opponoitavan kokonaisjärjestelmän kritiikissä. Tästä jatkan tar-
kemmin seuraavassa luvussa. 

Työni ei siis käsittele ensisijaisesti Kantin tekstien tulkintaa, vaan pikem-
minkin Kantin asettamaa ”perustehtävää” ja sen toteuttamista kansainvälis-
poliittisessa ja -oikeudellisessa käsitteistössä. Tutkimuksen kohteina on, miten 
Kantin uudistamia käsitteitä on tuotu keskusteluun, millaisia tulkintoja niille on 
annettu ja miten tulkinnat vaihtelevat poliittisen tilanteen ja tekijän kansainvä-
listen suhteiden luonteesta omaksuman käsityksen mukaan. Tätä taustaa vasten 
pyrin Kansainliiton ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskäsitteistöjen erojen 
parempaan ymmärtämiseen.  

Kansainliittoa pidettiin aikanaan kritiikkinä perinteiselle diplomatialle, ja 
juuri tässä mielessä Wilsonin ”kantilaisena projektina”17. Käsitehistorian ja reto-
riikan tutkimuksen tarjoamasta perspektiivistä tarjoutuu mahdollisuus puolus-
taa päinvastaista väitettä. Se mukaan kansojen liiton malli ei ollut erityisen kan-
tilainen. Sen sijaan toisenlaista kantilaista retoriikkaa YK:n organisatorinen ja 
dynaaminen maailmanyhteisö hyödynsi. Tutkimukseni mukaan Kantilla on ai-
nutlaatuista kansainvälisten suhteiden yhteisömetaforisen otteen uudenlainen 
systematisoiminen. Teesini mukaan myös amerikkalaiset suunnittelijat käytti-
vät YK:ta perustettaessa omassa mallissaan Kantin globaalisen käsitesysteemin 
laajennuksen mukaisia ajatuskuvioita. 

Vanhan kansojen oikeuden kritiikissä Kant loi pohjan, jonka myötä myös 
poliittiset ideat konstituutiosta ja kehityksestä oli mahdollista siirtää kansainvä-
listen suhteiden alueelle. Kantin ansiosta voitiin poliittiseksi mielletyn edistyksen 
(Fortschritt) uskoa kulkevan kuin itsestään kohti globaalia jäsentämistapaa. 
Globaalit projektit siis saivat Kantista puolestapuhujansa. 

Yksityiskohtaisesti tarkastellen Kantin keskeinen merkitys maailmanyh-
teisömetaforiikalle on myös löydettävissä federatiivisten liittoideoiden kehittä-
misessä yhteisösanastoksi. Kantin työ mahdollistaa myöhemmin politisoituvan 
maailmaykseyden irrottamisen federalismin käsitekonstruktiosta. Kantin federaation 
ja liiton käsitteissä korostuvat dimensiot, jotka korostavat maailmaa saksalaisit-
tain ykseytenä ja yhteisösysteeminä18.  

Kolmanneksi Kantin filosofia pelaa kaksoisrakenteilla, jotka muodostuvat 
muun muassa luonnon ja moraalisrationaalisen, emansipaation ja olemassa ole-
van valtajärjestyksen sekä ihmisen ja poliittisen valtajärjestelmän välillä. Ne nä-
kyvät tietyssä määrin myös siinä, miten liikettä (dynaamisuutta) käytetään kei-
                                                 
17  Karl Vorländer 1919: Kant und der Gedanke des Völkerrechts, Anhang: Kant und 

Wilson. 
18  „Die von Kant gestiftete Einheit geschichtsphilosophischer und überstaatlicher-

globaler Perspektiven imprägnierte rückwirkend die staatliche und gesellschaftliche 
Begrifflichkeit und wirkte fort bis in die Ära des Völkerbundes und der UNO.“ 
(Koselleck 1972/Bund, 635). 
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nona esittää käsitteistö kokonaisuutena, päinvastoin kuin silloin, kun kokonai-
suus esitetään jatkuvasti muutttuvana. (Vrt. Kritik der Urteilskraft, 1963)19. 

Kantin yhteisömetaforiikan tuottamiin ”politisoitumiseen”, yhteisöllis-
tymiseen ja ”kehitysnäkymiin” on mielenkiintoista yhdistää työni teemakäsite 
organisaatio. Se muuttui kansojen oikeuden käsitteenä 1800-luvulla teoreettises-
ta ja henkisestä praktisemmaksi ja poliittisemmaksi. Tässä muutoksessa avattiin 
organisaatio-käsitteen retoriikalle uusia mahdollisuuksia. Organisaatiosta 
muodostui kriittinen ja poliittinen vastinpari laki-käsitteelle. Kant toi poliittisen 
käsityksen organisaatiosta kansojen oikeuteen, joskaan ei vielä itse käyttänyt si-
tä praktisena projektina.  

Vanhan kansojen oikeuden kritiikissä toistettiin 1800-luvun lopulta YK:n 
perustamiseen saakka pitkälti samaa perusratkaisua ja emansipatorista tehtä-
vää: todellisuus on toista kuin laki sanoo. Koska näin on, organisointia pitää 
muuttaa. Organisaation avulla oli jo 1800-luvun lopussa mahdollista puolustaa 
tietynlaista kansainvälisten suhteiden järjestystä, samalla kun retoriikassa säily-
tettiin kehityshistoriallinen lataus. Yhdistelmää selittää se, että keskusteluun 
siirrettiin käsitteitä kansojen oikeudesta, luonnonoikeutuksen tieteentraditiosta 
ja valtiosääntökeskustelusta. 

Kantin tarkastelun jälkeen esitän muutamia soveltavia esimerkkejä saksa-
laisesta keskustelusta. Kuvaan saksalaisen ykseysmetaforiikan (socialitas prinsii-
pin) monipuolistuvaa käyttöä Kantin avaamissa horisonteissa ja keskustelen sen 
eroavuudesta ranskalaiseen ja erityisesti yhdysvaltalaiseen kansojen oikeuden 
käsitteistöön.  

Steigerin kuvauksen mukaan saksalainen kansojen oikeutta koskeva kes-
kustelu oli Napoleonin vastaisten sotien jälkeen fragmentaarista ja epätietoista 
sen suhteen, mikä oli saksalaista tilannetta kuvaava yhteisökäsitys tuolloin ja 
tulevaisuudessa (Steiger 1992/Völkerrecht, 131). Kirjoituksissa Reinin liitosta, 
Saksan liitosta, yleisestä kansojen oikeudesta sekä Saksasta kansakuntana ja val-
tiona korostui ykseyden kaipuu. Keskustelu ei ollut yhteisölegitimaatioiden 
suhteen pelkästään monipuolista, vaan niissä käytettyjen Recht-käsitteiden suh-
teen fragmentaarista. 

Sen ohessa esitän vertailun vuoksi muutamia esimerkkejä englantilaiselta 
kielialueelta law of nations -kirjallisuudesta. Näiden tarkoitus on osoittaa, että 
tietynlainen ykseysmetaforiikka laajenee saksalaisesta keskustelusta muualle. 
Toisaalta osoitan, että maailmanjärjestöjen peruskäsitteistössä on mahdollista 
välttää poliittisuutta, kuten Kansainliitossa aina 1930-luvun alkuun saakka.  

Caspar Bluntschli nousi keskeiseksi valtiosääntöteoreetikoksi siirryttäessä 
uuteen praktisempaan yhteisömetaforiseen käsitteistöön. Bluntschli oli merkit-

                                                 
19  “Daher ist auch die hervorbringenden Ursachen derselben und ihrer Form nicht in 

einem Wesen, welches nach Ideen eines durch seine Kausalität möglichen Ganzen 
wirken kann, enthalten…Ein organisiertes Wesen ist also nicht bloß Maschine: denn 
die hat lediglich bewegende Kraft; sondern es besitzt in sich bildende Kraft und zwar 
eine solche, die es den Materien mitteilt, welche sie nicht haben (sie organisiert): also 
eine sich fortpflanzende bildende Kraft, welche durch das Bewegungsvermögen 
allein (den Mechanism) nicht erklärt werden kann.“ (Kant 1963 (1797), 341). 
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tävä myös organisaatio-käsitteen uudenlaisena esittelijänä ja erityisesti uuden-
laisen organisatorisen tyylin kehittelijänä tulevalle kansainväliselle oikeudelle. 
Hänen jälkeensä organisaatio maallistui kansojen oikeuden käsitteenä kuvaa-
maan praktisempaa politiikkaa. Samalla se kuitenkin legitimoi vaatimuksen 
kuvata aikaa muutoskuvaelmana.  

Tässä mielessä Bluntschlin organisaatio oli esimerkillisesti Koselleckin oh-
jelman mukainen Vorgriff. Sen avulla ajettiin muutosta ja siihen tulevaisuuden 
vaatimukset iskulauseeen tavoin ankkuroitiin.  

Tässä kohdassa voidaan täsmentää Wolfgang Kerstingin monoliittisen 
socialitas -prinsiipin selityksiä. Bluntschlin organisaatio-käsitteessä aika-aspekti 
ja itse kehitys tulivat yhteisölegitimaatioissa yhä tärkeämpään asemaan. Samal-
la kiinnostuksen kohde siirtyi yhä enemmän valtiosta koko maailman kattavaan 
ykseyteen ja yhteisöön. Bluntschlin teos Das moderne Völkerrecht der civilisierten 
Staaten (1867) tuli varsin nopeasti kuuluisaksi ja käännetyksi pääkielille. 

Kolmannen luvun Kant-tulkinta viittaa tarpeeseen esitellä kahta hyvin eri-
laista maailmanjärjestömallia. Kiinnostukseni kohde on Kantin globaalifilosofi-
an yksinkertainen mutta mullistava ratkaisu rakentaa systeemikäsitteistöä 
käänteisillä yhteisömetaforilla. Voidaankin kysyä, onko Kantin projekti suun-
nattu varsinaisen materiaalisen yhteisön kuvaamiseen ja vaatimiseen vai ole-
massa olevan valtajärjestelmän kritiikkiin. (vrt. Arendt 1982, 8 ja Dohrn van-
Rossum/Organ).  

 
 

3.1 Weltbürgerrecht, Kant ja 1800-luvun saksalainen 
ykseysmetaforiikka 

Kant avasi ensimmäisenä maailmanyhteisökäsitteistöille uudenlaisen poliit-
tisemman ja elastisemman tarkastelutavan. Kantiin asti poliittiseksi käsitetty ja 
yhteiskunnaksi sulkeutuva piiri oli ollut kansakunnan sisällä.20 Hermann Brau-
nin mukaan Kant oli ensimmäinen, joka teki maailmasta politisoitavan ja 
systematisoitavan käsitteen, „die logische Besonderheiten des Weltbegriffs 
erstmals namhaft machte und sich dabei auf vox communis berief, die dem Phi-
losophen zur Hand gehen könne“ (Braun 1990/Welt, 434).  

Uusi tarkastelutapa oli Braunin mukaan tarkoitettu haastamaan ennen 
kaikkea skolastiikan kehittämää aristotelismiä ja sen käsitystä poliittisesta tilas-
ta ja ajasta. (Braun 1990/Welt, 434). Thomistit olivat keskustelleet universaalin 
järjen ja luonnon konsepteilla. Ihminen ylipäänsä oli ymmärrettävissä univer-
saalin järkiperäisyyden kautta, joka oli mitätöinyt maallisen ja poliittisen 
Weltbürgerrechtin kehittymisen. Thomistit olivat vain varovaisesti uskoneet kan-

                                                 
20  Vrt. Hintze Kantin edeltäjistä: Ludof Hugo (1661), Samuel von Pufendorf (1667) ja 

Johan Stephan Pütters (1777). (Hintze 1989, 69). 
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sojen oikeuteen kuuluvan positiivista, ihmisen itselleen tekemää oikeutta, jos-
kin myös tämä varovainen aloite oli tärkeä. (vrt. Skinner 1989, 152–154). 

Koselleckin tulkinnan mukaan Kantin valtiomuotokäsitteistöä uudistavat 
globaaliset aspektit ja moraaliargumenteilla projisoitu21 tulevaisuuskuva sekoit-
tuvat kokemusta kuvaavaan käsitteistöön. Kantilla historia oli viekasta, vali-
koivaa ja moraalisesti korkeatasoista. Hän tukeutui systemata foederatum 
civitatum -konseptiin ja esimerkkeihin Sveitsin, Hollannin ja Yhdysvaltojen val-
tiomuodoista. Federalismin järkiperäisen idean toteutusaluetta on kansojen oi-
keus, jonka pitäisi koskea kaikkia valtioita. Lisäksi federalismin käsitteen myötä 
yleistyisi tasavaltalainen hallitusmuoto kaikille kansoille. (Koselleck 
1972/Bund, 638). Muutoksen avainkäsitteet ovat liiton (Bund) ja federaation kä-
sitteet.  

Koselleck täsmensi Kantin globaalin filosofian tuoman uudistuksen seu-
raaviin kolmeen kohtaan. Tässä hän käsittelee lähinnä Kantin teoksia Zum 
ewigen Frieden (1795) ja Metaphysik der Sitten (1797).  

1. Maapalloistuminen toi liiton käsitteistöön uudenlaisen moraalisesta johdetun 
päämäärähakuisuuden, joka toimi kategorisen imperatiivin tavoin tulevaisuuden 
organisointiin viittaavana käsitteenä, jolloin myös itse käsitteessä alkoi korostua eri 
aikakerrostumilla ja niiden vastakkainasettelulla tavoiteltu argumentti. (Koselleck 
1972/Bund 638).22  

2. Liitosta tuli tämän jälkeen kehityshistoriallinen ohjelmakäsite, joka kopioi vanhaa 
feodaalista ja 1700-luvun maakunnan ja valtakunnan (Reich) suhdetta globaaliseen. 
(Koselleck 1972/Bund, 638).23  

3. Rauhasta tuli keino legitimoida liitto. Rauha perustui universaaliin oikeutukseen. 
Tässä syntyi myös mahdollisuus legitimoida solmittu tai vaadittava liitto 
universaalin oikeuden ja lain käsitteillä24.  

Koselleck antoi Zum ewigen Frieden -teokselle mullistavan merkityksen Bund-
käsitteen historiassa. Uudistukset liittyivät tietysti ajankohtaan ja tilanteeseen, 
jossa Kant ne esitti.  

                                                 
21  Vrt. Myös Haverkate: Staat und Souveränität, 69: „Rechtstaat als moralisches 

Postulat“. 
22 „Das dieser Bund nicht unmittelbar auf dem ganzen Erdkreis verwirklicht werden 

kann, gewinnt er darüber hinaus den Sinn eines Zielbegriffs, der als moralisches 
Regulativ alle Politik in vernünftigen Bahnen lenken solle, abgeleitet aus dem 
kategorischen Imperativ in seiner rechtlichen Umsetzung. Es wird zum globalen 
Zukunftsbegriff, der sich zunehmender Zeitverkürzung und räumlich in 
größtmöglichem Umfang erfüllen solle.“ (Koselleck 1972/Bund 638). 

23  ”Es wird zum globalen Zukunftsbegriff, der sich in zunehmender Zeitverkürzung 
und räumlich in größtmöglichen Umfang erfüllen solle. Damit kam jene 
geschichtsphilosophische Komponente in den Bundesbegriff, der seitdem den 
Erwartungshorizont auszog. Historisch gesprochen wurde das alte, im 18. 
Jahrhundert immer wieder gerühmte Modell des Reiches als einer überstaatlichen 
Organisation in eine Allgemeingültigkeit beanspruchende Theorie des 
internationalen Rechts transponiert.” (Koselleck 1972/Bund, 638). 

24 „Der Friede, und zwar, was neu ist, im Namen eines universalen Rechts, wurde zum 
Legitimationstitel des „Bundes“.” (Koselleck 1972/Bund 638). 
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Ranskan vallankumous ja vanhan valtakunnan hajoaminen olivat luoneet 
tyhjän tilanteen, jossa vaadittiin kansojenoikeuden uutta organisointia. Aika-
laiskontekstissa Kantin suunnitelma suuntasi siihen, että Ranska ja Preussi 
omaksuisivat yhteisen tasavaltalaisen hallitusmuodon Baselin rauhan jälkeen 
(Koselleck 1972/Bund, 637, ja Rudolf Malter, Nachwort, Zum ewigen Frieden, 
69). Se muodostuisi uudeksi aluksi ja yleistettäväksi malliksi tuleville kansojen 
välisille suhteille. Kantin mukaan „Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism 
freier Staaten gegründet sein“. (Koselleck 1972/Bund, 637–638, Kant, Zum ewi-
gen Frieden, 16).  

Kantin kielenkäytössä Bund-käsite sai ominaisuuksia, joita siihen ei ollut 
ennen kuulunut. Koselleckin mukaan näissä ominaisuuksissa sekoittuvat toi-
siinsa historiallinen kokemus sekä moraali- ja järkikäsitteistä johdettu tulevai-
suuskuva. Kantin federaatio-käsite puolestaan viittasi sekä yhden kansakunnan 
sisäiseen alueeseen että myös globaaliin poliittiseen ykseyteen. (Koselleck 
1972/Bund, 637)25. Kant antoi mahdollisuuden ymmärtää federaation kansain-
välisten suhteiden käsitteenä, poliittisen globaalisen yhteisön näkymiä avaava-
na. 

Ranskalaiset valistusfilosofit Rousseau ja Montesquieu hakivat aivan toi-
senlaista ratkaisua. He ovat esimerkkejä kirjoittajista, joilta puuttuvat maail-
mankansalaisen globaalifilosofia ja maailmanyhteisötematiikka. 

Montesquieun pisimmälle menevä globaalisuusteesi perustui ajatukselle 
laista, joka sisältyi yleistettävästi yleishumaaniin järkeen. Hänen Lakien henki -
teoksensa kuuluisan ensimmäisen kirjan kahdeksannen kohdan mukaan "laki 
yleensä on inhimillinen järki siinä suhteessa, kun se säätelee kaikkia maailman 
ihmisiä. Kunkin maan kansalliset lait voidaan nähdä yksityistapauksina, joissa 
inhimillistä järkeä sovelletaan" (Kirja 1, Laki yleensä)26.  

Muuten Montesquieu pitäytyi ranskalaisille keskustelijoille tärkeään kon-
septiin République fédérative. Konseptilla hän tarkoitti valtioliittoa, jossa valtiot 
hyödyntävät tasavaltalaista hallitusmuotoa kansakunnan sisällä mutta monar-
kistista liittolaissuhdetta ulkosuhteissa. Federaatiokäsitteellä (république 
fédérative) viitattiin siis tasavaltaan kansakunnan sisällä mutta ulkopolitiikassa 
monarkistiseen sopijaosapuolimalliin27 (Koselleck 1972/Bund, 285). Ranskan 
vanhaan maakuntajakoon federaalisuudella ei konseptissa viitattu. 

Rousseau kannatti konfederaatiota (confédération), liigaa (ligue) (Contrat 
Social, Kappale XIII) ja federatiivista yhdistystä (association fédérative) (Emile, 

                                                 
25  Ranskan vallankumouksen ensimmäiset vuodet tuottivat myös aineistoa, joka oli 

ainutlaatuista kansainvälisten suhteiden eurooppalaisessa historiassa. Näihin 
kuuluvat hyökkäyssodan vastainen julistus, ilmoitus sodasta pidättäytymiseen 
tasavaltalaisia hallituksia vastaan ja julistus, jolla rohkaistiin kansojen 
vapaustaistelua. (FHIG Bd. 2. Vol. 2, 1493–1815, 649–661). 

26  Vrt. Ernest Nys 1912, The Development and Formation of International Law. 
27  “Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps 

politiques consentent à devenir citoyens d’un Etat plus grand qu’ils veulent former. 
C’est une société de sociétés qui en font une nouvelle qui peut s’agrandir par de 
nouveaux associés, jusqu’à ce quesa puissance suffise à la sûreté de ceux qui se sont 
unis”. (Kappale IX, luku I, vrt. Hintze 1989, 70 ja Koselleck,/Bund, 285). 
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Kappale IV) vastauksina kysymykseen, miten pienet kansakunnat suojelevat it-
seään despoottien ja suurten kansakuntien hyökkäykseltä (Vrt. Hintze 1989, 74–
78).  

Abbé de Saint-Pierren rauhansuunnitelmasta kirjoittamassaan pamfletissa 
Rousseau ilmoittautui République Européennen kannattajaksi. Se olisi kiinteämpi 
kuin kansojenoikeudellinen liittosopimus (Hintze 1989, 77). Kantin idea maail-
mankansalaisesta, jonka valtakritiikin pääkeino on uudenlainen globaalinen yh-
tenäiskäsitteistö, ei ollut siis pelkästään yksittäinen kielikuva, vaan systemaatti-
nen ja tarkoin harkittu projekti. Tällainen projekti oli ranskalaisille vieras (vrt. 
Hintze 1989). Ranskan vallankumouksen valtakriittisyys oli rakennettu kansa-
kunnan sisälle ja monessa ilmentymässä kansakunnan yhtenäisyyttä korostaen, 
kuten jakobiinien vaalijulisteessa ”liberté – egalité, unité indivisibilité de la 
république francoise”. (Hintze 1989, v). 

Ranskalaisten globalistien ja federalistien kansakunta-käsitettä on tarkoi-
tus esitellä myöhemmin. Pidän sitä pääsyynä siihen, miksi kansakuntaan sidot-
tu politiikan käsitteistö on erittäin selkeä piirre myös ranskalaisten Kansainliit-
toa koskevissa suunnitelmissa. Ranskan suunnitelma rakensi ”maailmankansa-
laisen” projektin laki-käsitteen varaan, samalla kun se varoi tekemästä siirtoa 
globaaliseen yhteisömetaforiikkaan.  

Kantin idea oli tärkeä manner-eurooppalaiselle valtio- ja yhteiskuntakäsit-
teistölle, koska se nosti maailman käsitteen politiikan käsitteeksi federaation 
rinnalle. Kant halusi federalismissaan (Föderalism/Föderalität)28 säilyttää viit-
tauksen latinan foedukseen huolimatta siitä, että federaatiolla viitattiin myös 
valtion sisäiseen aluejakoon. Hänen kritiikkinsä tarkoituksena oli mahdollistaa 
maailmakäsitteelle oma systemaationsa, valtiovallasta riippumaton legitimaa-
tio. Maailmanyhteisön rakentamisen justifioiminen ei ollut enää välttämättä 
”federatiivista”.  

Asian voi sanoa myös niin, että Kantin federaatio-käsitteellä on dimen-
sioita, jotka korostavat systemaattisia yhteisölegitimaation keinoja29. Tällaisina 
hänellä toimivat käsitteet ”Weltbürgerrecht”, ”Weltrepublik”, ”Völkerstaat” ja 
”Menschenstaat” (Zum ewigen Frieden). 

Kantin jälkeen tarjoutuu keinoja erkaantua federaalisesta linjasta maail-
manyhteisön argumentoinnissa. Muutoksen jälkeen tuli helpommaksi kytkeä 
toisiinsa kansojen oikeutta koskevassa keskustelussa organisatorinen retoriikka 
ja ykseyden metaforiikka. Tätä yhdistelmää kehitettiin kansojen oikeudessa 
1800-luvun lopulta alkaen. Se tarjosi uuden kehitysperspektiivin ykseys- ja yh-
tenäiskäsityksille, jotka tehokkaasti kiistanalaistivat yhteisön ja valtion mono-
polisen ja juridiseksi asetetun suhteen, mutta eivät kuitenkaan johtaneet politii-
kan yksilöperspektiiviin. 
                                                 
28 Kansainliitto on Kantilla latinaksi Foedus Amphictyonum. (vrt. Braun 1990/Welt, 482, 

vrt. myös Kristeva 1992, 178) ja Friedensbund on latinaksi foedus pacificum (Zum 
ewigen Frieden, 1984, 18). 

29  Vrt. Koselleckin tekemä ero angloamerikkalaisen pelitilan kalvinistisen ja toisaalta 
saksalaisen lutherilaisen foedus-sanastojen kaksoismerkitysten välillä. (Koselleck 
1975/Bund, 600). 



 34 

Kant asetti valtiosäännön, yhteisön ja kansalaisen käsitteet uudella tavalla 
jännitesuhteeseen progression maailmaperspektiiviin. Tärkeää globaalille yk-
seyden politiikalle oli se, että valtio saadaan ihmiskansalaisen ja progressiivisen 
maailmaperspektiiviin ”väliin”, näiden suhteita välittäväksi yksiköksi. Valtio-
sääntö ei tällöin enää korostanut valtion suvereenisuutta vaan näiden kahden 
perspektiivin suhteuttamista toisiinsa. (vrt. Koselleck/Fortschritt, 383, vrt. Sha-
piro 1999, 2). Näin valtion merkitys muuttui YK:n merkitsemän uuden murrok-
sen yhteydessä itse pelitilasta yhdeksi laajemman pelitilan osakäsitteeksi.  

Kantin systemaattisen, valtakriittisen ja yhteisön käsitteeseen kriittisesti 
suhtautuvan jäsentämistavan seuraukseksi voidaan tulkita valtio-käsitteen pas-
siivinen ja rajattu asema. Mahdolliseksi tuli myös vastakohtainen puhuttelu-
asetelma, jossa ihminen maailmanyhteisökäsitteistön kansalaisena on valtio-
kansalaisen, valtiovallan alaisuuteen määritellyn ihmisen kilpailija ja rajaaja. 
Maailmankansalaisen sisällyttäminen valtioiden suhdejärjestelmään tuotti maa-
ilmanyhteisön kaksoisrakenteen, jossa tämä aspekti toimii juridisena käsitykse-
nä maailmasta osallistumisyhteisönä.  

Kant antoi koko projektille ylihistoriallisen ja moraalisen merkityksen. Täl-
löin hänen tavoitteenaan oli kritisoida staattista valtio- ja yhteiskuntakäsitystä 
sekä rakentaa globaalisia merkitysaspekteja30. 

Orgaaninen ilmaisi Kantin rationaalisessa luonnonoikeudessa pitkälti 
transsendentaalia merkitystä. Kuten myöhemmin todetaan, vasta 1800-luvun 
lopulla organisaatio sai merkitsevän aseman, mutta samalla se menetti transen-
dentaalista piirrettään kansojen oikeuden käsitteenä. 

Transsendentaalisuus on käsitteistössä tärkeä, jotta "orgaanisella" saadaan 
globaaliselle tasolle, valta- ja valtiokäsitteistöjen ulkopuolelle ja rinnalle abst-
rakti kehitystä kuvaava päämääräkäsitteistö (Koselleck 1975/Emanzipation ja 
Beiner 1982), joka samoin kuin materiaalinen valta, koetaan muuttuvana ja to-
teutuvana. Näin Kantin kategorinen imperatiivi on sekä kehotus oikeaan toi-
mintaan, että käsitys historiasta, joka varastoi moraalisesti kestävää toimintaa 
koodistoksi. (vrt. Ilting 1978/Naturrecht, 299). 

Kant tuli kategoriseen imperatiiviin sisältyvällä dualismilla myös lähelle 
valistusteoreetikkoja, jotka edustivat käsitystä ”yleistahdosta” liikekäsitteenä.31. 
Rousseaun volonté générale32 ja myöhemmin Ranskan vallankumouksen ihmis-
oikeusjulistus tekivät konseptin tunnetuksi.  
                                                 
30 Braun Kantista: "Die Aufgabe einer gerechten Herrschaft von Menschen über 

Menschen zur schwersten unter allen. Das Ziel der Weltgeschichte ist deshalb nur 
annäherungsweise zu erreichen. Die Stufen der Annäherung sind die bürgerlichen 
Verfassungen in den einzelnen Staaten und die Einführung einer internationalen 
Rechtsordnung in einem Völkerbund (Foedus Amphictyonum), wodurch ein 
allgemeiner weltbürgerlicher Zustand sich allmählich vorbreite." (Braun 1990/Welt, 
480).  

31 (Rousseau) "Par le pacte social nous avons donné l'existence et la vie au corps 
politique: il s'agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la 
législation. Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien 
encore de ce qu'il doit faire pour se conserver." (Contrat Social). 

32  Vrt. Patrick Riley yleistahdon historiasta. The General Will Before Rousseau, The 
Transformation of the Divine into the Civic, 1986.  
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Ranskan 1789 ihmisoikeusjulistuksen ensimmäisen artiklan mukaan ”les 
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits” (Dann 
1975/Gleichheit, 1015–1017 ja Kleinheyer 1975/Grundrechte, 1066–1069). Kuu-
dennen artiklan mukaan ”laki on yleistahdon ilmaus”.  

Tämä ranskalaisen aineiston vertailu on tehty sitä tiettyjen laajempien 
keskustelumahdollisuuksien avaamiseen luvussa 4. Sen pääsisältönä on kysyä, 
miksi ranskalaiset aktivistit ja ranskalainen Kansainliitto-keskustelu eivät osan-
neet tai halunneet tehdä maailmasta maailmankansalaisuuden perusidealle 
pohjaavaa yhteisöä. Ratkaisua etsitään toisaalta ranskalaisesta valtion ja yhteis-
kunnan erottamisesta vallankumouksen hengessä, ja toisaalta voimakkaasta 
kansakuntaan sitoutumisesta myös globalistien, radikalistien ja federalistien 
piirissä. 

Kantin Zum ewigen Frieden (1795) ja Metaphysik der Sitten (1797) -teosten 
Weltbürgerrecht -käsitteen aihepiirejä käsitellään erityisesti Saksassa 1800-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla kansojen oikeuden (Völkerrecht) alla. Kantin Bund-
käsitteessä on maailman kattava perspektiivi. Sitä ennen Bund on ollut suppe-
ampi käsite kuin Reich (Koselleck/Bund, 636–637).  

Steigerin mukaan erityisesti 1800-luvun keskivaiheilla Völkerrecht-
käsitteen piirissä luontaisoikeudelliset näkemykset korvautuivat käsityksillä, 
jotka kansojenoikeudellisena perustuvat yhteiseen eurooppalaisten kansojen 
muodostaman yhteisön lain tunteeseen. Nämä käsitykset kuitenkin perustuvat 
valtio-käsitteeseen. Samalla aineistossa korostuu siirtyminen filosofisesta ja 
luontaisoikeudellisesta käsityksestä valtioiden välisen ja tunnustaman oikeuden 
käsitteistöön.  

Saksalaista yhteisöpainotusta korosti myös Hegel, joka loi osin Kantin mo-
raalifilosofian kritiikiksi ja sovellutukseksi Aristoteleen ”politiikasta”33 erityisen 
orgaanisen valtioteorian. Hegel nimesi Völkerrechtin ”ulkoiseksi valtio-
oikeudeksi” (äußeres Staatsrecht34) ja kavensi sillä käsitystä kansojen oikeudesta 
yhteisömetaforisena alueena. (Verdross 1937, 3). Valtion ”ulkoinen” oli toki 
myös näistä teoreettisista lähtökohdista muutettavissa monipuolisemmaksi 
”ulkoisen” yhteisön käsitykseksi.  

Georg Jellinek relativoi valtio-käsitteen orgaanisen valtioteorian lähtökoh-
dista sellaiseksi suhdekäsitteeksi, että se on myös globaalisen juridisen teorian 
käyttötarpeeseen soveltuva yksikkö. Jellinekin Allgemeine Staatslehre oli selkeä 
esimerkki saksalaisesta yhteisömetaforisesta teorianmuodostuksesta, ja se on 
helppo sijoittaa valtiosääntökeskustelun mainitulla socialitas prinsiipillä argu-
mentoivaan traditioon.  

                                                 
33  Vrt. Ilting 1978/Naturrecht, 305 ja vrt. Kotkavirta 1996.  
34  Vrt. Robert Ago 1997, EPIL, Positivism, 386. 
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“Die Theorie von der Kollektiv- oder Verbandseinheit erklärt die Einheit des Staates 
in der Vielheit seiner Glieder, die Stellung seiner Organe zum Ganzen und zu den 
Teilen...” (Jellinek 1900, 161).35 

 
3.2 Kant, Amerikan vallankumous ja luonnonoikeus  

Työni kannalta Kantin tärkein vertailukohde on kuitenkin Law of Nations-
kirjallisuus ja erityisesti YK:n perustamista lähestyttäessä sen amerikkalaiset 
tekstit. Tässäkään kirjallisuudessa poliittinen yhteisömetaforiikka ei saanut en-
nen Kansainliittoa juuri mitään merkitystä. Tätä voidaan selittää kahdella taval-
la.  

Amerikkalaisessa valtiomuotokäsitteistössä olivat hallitsevia abstraktit lii-
ton-käsitettä universalisoivat liiga ja unioni. (Koselleck 1972/Bund). Ne olivat 
federatiivisena sisältönä mukana Yhdysvaltojen omassa valtiomallissa ja leima-
sivat voimakkaasti käsityksiä kansainvälisistä suhteista ja oikeudesta. 

Yhdysvaltojen 1776 itsenäisyysjulistus ja 1786 perustuslaki tekivät selkeän 
eron ihmisyhteisön ja valtiohallinnon välillä (vrt. Jellinek 1904, 29). Ihmisyhtei-
söllä oli kuuluisa hurja oikeus ”abolish the form of government” (Itsenäisyysju-
listus, esipuhe. 1776). Ei siis pelkästään liitto vaan koko poliittinen järjestelmä 
johdettiin poliittiseksi mielletystä perustamissopimuksesta, jonka ulkopuolella 
luontaisina olivat luovuttamattomat oikeudet (unalienable rights), eli kaikille 
ihmisille, niin amerikkalaisille kuin muillekin, kuuluvat tietyt luontaiset oikeu-
det.  

Käsitys ihmisestä luonnostaan vapaana perusteli eräänlaisen muurin ih-
misen ja yhteisön väliin, ja toisaalta lain ja yhteisön käsitteiden välillä. Toisin 
sanoen julistus ei olettanut yhteisöä, ja myös muiden yhteisöoletuksien rakenta-
minen on minimaalista. Eroina Ranskan ihmisoikeusjulistukseen on myös, että 
itsenäisyysjulistuksen tavoitteina ei ollut sisällyttää ”vanhaa valtakuntaa” uu-
teen oikeusjärjestelmään, ja samoin se, että ”poliittinen” ja yhteisö rinnastettiin 
tiiviisti toisiinsa. (vrt. Henkin 1989, 223). 

Kansainvälisten suhteiden osalta Amerikan Yhdysvaltojen vallan-
kumouksen maailmankansalaisuuden sanaston merkitys tuli erinomaisesti esil-
le esimerkiksi vuoden 1815 laissa Yhdysvaltojen puolueettomuudesta36. Ameri-
kan Yhdysvaltojen kansalaisilta kiellettiin rangaistuksen uhalla suhteet sotaa 
käyvien ulkovaltojen kanssa.37  

Toisaalta Amerikan Yhdysvaltojen vallankumous omaksui suhteessa Eu-
roopan valtioihin kansojen oikeuden edustaman vanhan suvereenisuuden peri-
aatteen. Yhdysvaltojen vallankumouksen jälkeinen tätä kysymystä käsittelevä 

                                                 
35 Jellinekin valtiokäsitteistöstä vertaa Palonen 1985/vrt. Jellinek 1880. Die rechtliche 

Natur der  Staatenvertäge, Ein Beitrag zur juristischen Construction des 
Völkerrechts. 

36 Käsitellään kappaleessa 3.3 Panamerikkalainen kansainvälisen oikeuden järjestelmä. 
37 Amerikkalaisen ja brittiläisen ”oikeuden julistusten” eroista, vrt. Zuckert 1994, 4-15.  
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kirjallisuus pitäytyi tietynlaisessa kansojen oikeuden kritiikissään, mutta omak-
sui myös vanhan kansojen oikeuden pääteesejä. Näin se muistutti Ranskan val-
lankumouksen aikaista tasavaltalaista kansojen oikeuden käsitystä. Federaatio-
käsitteellä viitataan tasavaltaan kansakunnan sisällä, mutta ulkopolitiikassa pi-
täydytään monarkistiseen sopijaosapuolimalliin ja kansojen oikeuden teeseihin. 

Jo ennen Kantia oli tietysti käsityksiä maailmasta ykseytenä. Nyky-
keskusteluun saakka ovat stoalaisen universalismin konseptit civitas maxima ja 
lex aeterna säilyttäneet paikkansa38. Mainittu kansojen perhe pohjasi jo roomalai-
seen oikeuskäsitykseen ja sen revisioon. Rooman laajassa valtakunnassa oli 
useita praktista oikeudenkäyttöä ja kansojen välisiä suhteita valtakunnan sisällä 
sekä suhdekäsityksiä ulkopuoliseen laajentavia konsepteja. Ius inter gentes koski 
oikeudellisia suhteita kansojen kesken. Ius gentium koski samoja suhteita mutta 
epäselvemmin. Se kuvasi Rooman kansalaisten yksityisoikeudellisia suhteita 
muukalaisiin. Ius gentium mahdollisti roomalaisille myös keinon kuvata laa-
jemmin muukalaisten keskinäisiä suhteita. (vrt. Steiger 1992/Völkerrecht). 

Hugo Grotiuksen tärkeä ohjelma historiallisten peruskäsitteiden käytössä 
liittyy näiden käsitteistöjen suhteeseen. Hän otti kansojen oikeuden järjestel-
mässään avainkäsitteekseen roomalaisen ius gentiumin. Roomalaisen oikeuden 
varsinaisen kansainvälisoikeudellisia suhteita kuvaavan konseptin ius inter 
gentes hän jätti taka-alalle. (Brierly, 1936, 10 ja 22–23, vrt. Hinsley 1963 ja Steiger 
1992/Völkerrecht, 110). Tämä yksinkertainen siirto oli tärkeä ajattelutavan laa-
jennus.  

Hans Boldt39 yhdisti Grotiukseen sellaisen sanastoparadigman alun, jonka 
jälkeen kansainvälisten suhteiden käsitteistöllä oli regulatiivinen suhde valtioon 
ja suvereenisuuteen. Grotius kuitenkin sijoittui aikaan ennen käsitteistön politi-
soitumista40. Hänen ”globaalit” yhteisö- ja kokoomasanastonsa olivatkin peräi-
sin skolastiikan käyttämästä ja monipuolistamasta oikos-traditiosta.41 (Ilting 
1978/Naturrecht, 279). 

Vattelia on puolestaan pidetty aloittajana kansainvälisten suhteiden mo-
dernille ”westfalenilaiselle” vaiheelle. Vattelin kansojenoikeudellinen yhteisö 

                                                 
38 Tässä vertailussa universaali yhteisö järkiperäisenä tai luontaisena konstruktiona 

pitää erottaa siis positiivisesta ja ihmisen luomasta järjestelmästä. vrt. Ilting 
1978/Naturrecht ja Puente Egido 1997, EPIL, Natural Law. 

39 Boldtin mukaan Grotiuksesta lähtien: “auch voll souveräne Staaten gelten 
ursprünglich als dem Völkerrecht, dem ius gentium, unterworfen. Dieser 
Rechtsbereich ist seit Grotius ja zur Regelung ihrer Beziehungen entwickelt worden.“ 
Hän siteeraa Verdrossia ja sanoo että „Souveränität“ wird deshalb gelegentlich 
geradezu als unmittelbare Völkerrechtsunterworfenheit oder ausschließliche 
Völkerrechtsunmittelbarkeit definiert.“ (Boldt/Staat und Souveränität, 150). 

40 Skinner: “The law of the nature is in short to made known to men simply as men.” 
(Skinner 1989, 151). Vrt. myös Kingsbury 1997; “The assignation of Grotius to 
modern contexts has been greeted with scepticism by specialists on Grotius where, as 
is not uncommon in works on the “Grotian heritage” or the “Grotian tradition”, 
Grotius is utterly displaced from his own context.” (Kingsbury 1997, 9). 

41 Grotius: Societas humana, mutua gentium inter se societas, magna illa societas. (Steiger 
1992/Völkerrecht, 109) Vrt. Grotiuksen corpus morale on kansa, joka on ”corpus 
artifice”. (Dohrn-van Rossum/Organ, 552). 
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oli kuitenkin staattinen järjestelmä, jonka pohjakäsitteinä olivat erilaiset yhteen-
liittymät; société universelle, société naturelle, société des nations42. (Koselleck 
1972/Bund ja Steiger 1992/Völkerrecht, 115). Valtion sisäpuolisesta alueesta 
Vattel oli sen sijaan ensimmäisten joukossa tekemässä muuttuvaa, uudistet-
tavaa ja monipuolista. Haverkaten mukaan  

”…schon Vattel, der die zu einer Nation vereinigte Gesellschaft als état souverain 
definierte, hatte 1758 dieser Staatsnation das Recht zuerkannt, Erfassung nicht nur 
„stiften“ (former), sondern je nach Lage auch zu „ändern“ (changer) und zu 
„vervollkommen“ (perfectionner)43. Damit war ein aus Naturrecht und Geschichte 
abgeleiteter Grundsatz formuliert, der seit der Französischen Revolution verwirklicht 
wurde“. (Haverkate/Staat und Souveränität, 30 ja Steiger 1992/Völkerrecht 115)44. 

Kansainvälisen järjestelmän kuvauksen käsitteistöön käsitys systeemin perus-
tana olevasta muutosvoimaisuudesta, jolla olisi vaikutus käsitteisiin, ei kuiten-
kaan ylettynyt. Kansainväliset suhteet olivat valtioiden suhteita, joita määritti-
vät tietynlaiset jäykät, muuttumattomat ja tunnustetut periaatteet ja oikos-
perinteestä johtava yhteisösanasto. 

Amerikkalaisen maailmankansalaisen retoriikalle ja 1800-luvun kansojen 
oikeuden käsitteistölle oli yhteistä se, ettei niissä poliittisemman yhteisösanas-
ton systematisointi nouse 1800-luvulla ongelmaksi. Pääkysymys keskustelijoilla 
oli kansojen oikeuden muodostaman oikeusalueen suhteuttaminen valtion si-
säiseen lain käsitteistöön45. Retoriikassa säilytettiin sitoutuminen kansojen oi-
keuteen, joka oli yhteistä kaikille kansakunnille.46 Valtiot olivat kansainvälisten 
suhteiden käsitteistön kautta ymmärrettynä erilaisia ”moral beings”, riippumat-
tomia yksiköitä (”independent”)47, joiden käyttäytymisestä voidaan löytää 
säännönalaisuutta.  
                                                 
42 Vrt. englanninkieliset yhä käytössä olevat Society of Nations ja Family of Nations 

(vrt. M. M. Whiteman Digest of International Law, 1965 ja J. B. Moore: A Digest of 
International Law 1906. 

43  Vrt. Koselleck 1972, “constitution” von Vattel, die den Veränderungskoeffizienten 
kommenden Wandels in den Verfassungsbegriff selber aufnehmen. (Einleitung/GG, 
1972, xvii). 

44  Vattelilla nation että state ovat myös poliittisia korpuksia. ”Les Nations, ou Etats font 
des Corps Politiques, des Sociétés d’hommes unis ensemble pour procurer leur falut 
& leur avantage, á forces réunies.” (Emer de Vattel; Le Droit des Gens, 1758, 1). 

45  Wheaton: “The ordinary jus gentium is only a particular law applicable to a distinct 
set or family of nations, varying at different tomes with the change in religion, 
manners, government, and other institutions, among every class of nations.” 
(Wheaton 1836, 51). 

46  Family of nations, society of nations ja law of nations ovat kaikki ymmärrettävissä sekä 
valtioiden sisäisen oikeuden laajennuksena (sopimukset, hyvä tapa) että oikeuden 
alueena, joka pohjaa kuninkaan asemaan suvereenina sopijana, minkä myös 
tasavaltalaiset hallitukset omaksuvat valtiosuhteissaan. Näin näissä konsepteissa 
myös sekoittuvat vielä Kansainliitossakin luonnonoikeutus, positiivinen oikeutus ja 
universaalin järjen oikeutus. 

47  Wheaton: “The law of nations or international law, as understood among civilized, 
Christian nations, may be defined as consisting of those rules of conduct which 
reason deduces as consonant to justice, from the nature of society consisting among 
independent nations, with such definitions and modifications, as may be established 
by general consent.” (Wheaton 1836, 54). 
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Aikakautensa erilaisia käsityksiä kansojen oikeudesta tutkineen Wheato-
nin (1836) mukaan kansojen oikeuden tehtävä oli kerätä sääntöjä ja periaatteita, 
jotka vallitsevat todella tai oletetusti valtion välisissä suhteissa.  

”to collect the rules and principles which govern, or are supposed to govern, the 
conduct of states in their mutual intercourse in peace and in war, and which have 
therefore received the name of International Law..”.  

Wheatonin mukaan valtioiden käytöksessä voitiin nähdä yleishyödyllisiä näkö-
kohtia. Muita maailmanyhteisökäsitteitä kuin unionia48, liigaa ja federaatiota49 
sekä etupäässä luonnollisia moraalisia arvoja ja henkistä yhteenkuuluvuutta 
korostavia family of nations ja society of nations ei tässä yhteydessä käytetty50. 
Traditio myös toisti oletusta, jonka mukaan kansainväliseltä lailta puuttui (kes-
kus)auktoriteetti. Myös Wheaton toisti ja vahvisti tämän teesin: “There is no le-
gislative or juridical authority, recognized by all nations, which determines the 
law that regulates the reciprocal relations of states. The origin of this law must 
be in the principles of justice, applicable to those relations.” (Wheaton 1836, 3). 

Vanhan retoriikan taustalla olevan systeemin pääteesit pysyivät hyvinkin 
samoina aina Kansainliittoon saakka. Tämä näkyi muun muassa siinä, että bri-
tannialaiset Kansainliiton suunnitelmien esittäjät eivät kokeneet tarvitsevansa 
minkäänlaista ”maailmanyhteisöä”. Phillimoren suunnitelma edusti minimaa-
lisinta näkemystä liittosopimuksen muodostamasta yhteisöstä ja hyvin kapeaa 
yhteisöllä politikoinnin mallia. Tiukan positivismin lisäksi oletuksena oli omak-
suttu usko universaaliin järjen muodostamaan yhteiseen kansojen välillä.  

Brittiläisten kansainvälisen oikeuden juristien keskustelun painopiste oli 
Kansainliiton aikana kansainvälisen oikeuden eikä yhteisön käsitteessä. Poliitti-
sen yhteisön oletuksen peruslähtökohta myös sanalla sanoen kiistettiin (Brierly 
1928, vrt. Eagleton 1942).51 Toisaalta voidaan myös sanoa, että brittiläinen impe-
riumi oli näille keskustelijoille taustalla oleva unioni tai riittävän maailmanlaa-
juinen valtakunta, joka teki uuden maailmanlaajuisen järjestön tarpeettomaksi 
ja epäajankohtaiseksi. 

Kansainvälisen yhteisön eri termit kuitenkin yleistyivät angloamerikkalai-
sessa tiedekeskustelussa Kansainliiton perustamisen jälkeen, mutta niitä käytet-

                                                 
48 “Single or united States” (51), “Personal union under same sovereign“ (51), “Real 

union under the same sovereign”( 52), “Federal union” (55), confederation, United 
States of America, Swiss confederation. (Wheaton 1836).  

49 “The constitution of the United States of America is of a very different nature from 
that of the Germanic confederation. It is not merely a league of sovereign states.” 
(Wheaton 1836, 66). 

50 Wheatonin viittauksesta ”saksalaisten publisistien kielenkäyttöön” sellainen löytyy 
”the political unity of the states which compose Austrian Empire forms what the 
German publicists call a community of States (Gesammtstaat); a community which 
resposes on historical antecedents”. (Wheaton 1836, 52)  

51 vrt. Lauder 1993: J.L. Brierly and The Modernization of International Law. 
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tiin kuitenkin hyvin epäsystemaattisesti ja varovaisesti.52 Samalla viittaukset 
vanhaan kansojen oikeuteen (Law of Nations) vähenivät.  

Selkeä piirre esimerkiksi Hersch Lauterpachtin muuten monipuolistuvalle 
ja dynamisoituvalle yhteisön käsitykselle oli, että hän toisti vielä vuonna 1933 
lähtökohdan, jonka mukaan kansainväliseltä yhteisöltä puuttuu auktoriteetti 
(Lauterpacht 1933, viii)53. Hän hylkäsi näkemyksen vasta Carnegien YK-
projektin aikana. (Lauterpacht (1955) 1975).  

Yhdysvaltalainen Manley Hudson oli ensimmäinen selkeä esimerkki uu-
denlaisesta yhteisökielikuvien retoriikasta. Hän otti vuonna 1932 julkaistussa 
teoksessa Progress in International Organizations käyttöön kehityshistoriallisen 
projektion ja poliittisemman yhteisöargumentin.  

Hudsonin päähuomio siirtyi kansainvälisen oikeuden käsitteestä kansain-
välisen järjestön käsitteeseen. Hän ei korostanut auktoriteetin ja yhteisön puut-
tumista, vaan päinvastoin kuvasi paremminkin sellaiseksi muodostuvan näke-
myksen syntymistä. Organisaatio-käsitettä käytettiin myös juuri mainitulla ta-
valla vanhan lain käsitteen kritiikissä ja legitimaationa tulevalle uudelle kehi-
tykselle. Tulevan uuden juridiikan pitäisi perustua ratkaisuun, jota ei johdettai-
si vanhasta kansojen oikeudesta vaan joka hylkäisi sen vanhentuneet perusto-
tuudet ja loisi kansainväliseen järjestelmään uuden määriteltävän yhteisöllisyy-
den. Hudsonin konseptio on myös hyvä esimerkki maailmanjärjestökäsitteestä, 
missä eri aikakerrostumien väliset jännitteet ovat kerronnassa keskeisessä ase-
massa. 

Reinhart Koselleck on löytänyt Kantin Weltbürgerrechtiä varhaisemman pe-
rusteen erilaisille federaatio-käsitteistöille. Hänen mukaansa vain kalvinistisilla 

                                                 
52 Hersch Lauterpacht & Oppenheim: ”International Community” (International Law, 

Oppenheim & Lauterpacht, London, 1937, Vol.I, 13.) Hersch Lauterpacht; “Family of 
Nations”, “international society”, "International Community" (H. Lauterpacht in The 
Function of Law in the International Community (London, 1933). Paul Weiss: 
“International Community” (Mr. Weiss S.S Lotus, Permanent Court of International 
Justice, Series A, No. 10, 43). "The International Community of Modern States", in a 
Judgement of the Luxemburg Commercial Tribunal, 1930, Annual Digest, 1929-1930, 
421-423. Nicholas Murray Butler: “family of nations”, in Family of Nations (New 
York, 1938), 106. “The Family of nations” in a judgement of the Court of Appeals of 
New York in 1923, 235 N. Y.255, 139 N. 1864. Digest of Diplomatic Correspondence, 
Vol. I, No. 471. Rescript of the Emperor of Japan of March 27, 1933, “the fraternity of 
nations", in A. B. Keith, Speeches and Documents on International Affairs, 1918-1937, 
London, 1938, 268. Charles Hyde; “International Society”, in The Influence of Mental 
Reservations on the Development of International Law”, in AJIL Vol. 24 (1930), 358). 
J.S.Reeves: “La communauté internationale” in Recueil des Cours de l´Académie de 
Droit International, Tome 3 (1924), 0 7. Arrigo Cavaglieri: “La communauté 
internationale” (Lezione di Diritto Internationale (Naples, 1925), 8. “La communauté 
internationale”, Judgement of the U.S. Circuit Court Appeals, First Circuit, 1922 (2 
Mason´s Reports 409). Alfred von Verdroß. „Völkerrechtsgemeinschaft”, Die 
Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft (Vienna and Berlin, 1926, 39). 
(Schwarzenberg 1939, 57). Vrt. Ajan oikeudellisen keskustelun ja koulukuntien 
esittelynä, vrt. Morgenthau 1940; Positivism, Functionalism, and the International 
Law. 

53  ”the absence from international society of law-making machinery” (Lauterpacht 
1933, viii). 
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alueilla liiton käsitteellä oli kaksoismerkitys.54 Maallinen ja poliittinen puolisko 
puuttuivat saksalaisesta kontekstista 1700-luvun lopun kumouksiin saakka. Se 
tuli näkyviin vasta tämän jälkeen, ja nosti esille federaation käsitteen. (Koselleck 
1972/Bund/600)55.  

Wolfgang Kerstingin mukaan Calvinin liiton konsepti oli ”Duplex foe-
dus”. Se esittää liiton ”inter Deum et regem, et populum, ut esset populus”.56 
(Kersting/Vertrag, 912–913). Saksassa Kerstingin mukaan socialitas prinsiipin 
leimaama luonnonoikeus ei 1700-luvulla tuntenut yksilön vapausoikeuksia, ei-
kä yksilön itsemääräämisoikeutta, joilla olisi voitu esitellä luonnonoikeutukselle 
perustuvalle hallinnon pakkovallalle rajat.57 

Tämä olisi myös mahdollinen perustelu sille, miksi saksalainen kansainvä-
listen suhteiden keskustelu suuntautui ykseyden legitimaatioon, kun taas yh-
dysvaltalainen ja britannialainen keskustelu argumentoi oikeuden ideoilla. Tä-
män perusteluksi on puolestaan luettavissa erilainen federaatio-käsitteistö, jois-
ta toinen suuntasi yhteisölegitimaatioon ja toinen oikeudellisella abstraktioilla 
argumentointiin58.  
                                                 
54 vrt. Skinner 1989, The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 2, 236. 
55  Koselleckin mukaan „gewinnt Bund im deutschen Sprachgebrauch einen starken 

theologischen Bedeutungszuwachs. Dabei werden die Bundschlüsse Gottes mit 
seinem Volk unter dem Einfluß Luthers bewußt aus dem weltlichen Reich 
ausgespart. Zudem wird der politische und sozialrevolutionäre Gehalt eines 
theologisch begriffenen Bundesschlusses mit der Niederwerfung der radikalen 
Aufstandsbewegungen diskriminiert. Auf diese Weise verlor der deutsche 
Bundesbegriff weitgehend jene politisch-theologische Doppelbedeutung, die im 
England des 17. Jahrhunderts zur Lehre des „Covenant“ und von dort weiter zur 
amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und zur Liga, Ligue of Nations führte. 
Nur im calvinistische Raum entfaltet sich die Föderaltheorie, die erst nach einer 
sozialpolitischen Transformation im 18. Jahrhundert das gesellschaftliche 
Bewußtsein der Deutschen beeinflusste.” (Koselleck 1972/Bund, 600). Vrt. Koselleck 
1979: „So entfaltete Augustin seine Lehre von den zwei civitates, die beides: kirchliche 
und weltliche Organisation umgreifen, ohne auf sie zurückführbar zu sein oder gar 
in ihnen aufzugehen. Das Gottesreich wirk – sie umfassend- in diese Welt hinein, ist 
auch in der Kirche präsent, aber die innere Gemeinschaft der Gläubigen befindet sich 
immer auf Pilgerschaft, ihr Reich ist nur auf Hoffnung gebaut. Das irdische Reich 
gründet sich dagegen auf Besitz...“ (Koselleck 1979, 235). 

56  Saksassa puolestaan Kerstingin mukaan „das Individuum ist für die ganz der 
ständischen Welt verhafteten Monarchomachen rechtlich bedeutungslos; es ist weder 
Bündnispartner Gottes noch Vertragspartner des Herrschers... Der Doppelvertrag 
Gottes mit dem Volk und dem König ist eine Solidarobligation“. (Kersting/Vertrag, 
913). 

57  Kerstin: ”Das vom socialitas-Prinzip beherrschte deutsche Naturrecht des 18. 
Jahrhunderts kennt keine freiheitlichen Individualrechte, kein individuelles 
Selbstbestimmungsrecht, das der obrigkeitlichen Verwaltung des Naturrechtszwecks 
eindeutige Grenzen ziehen könnte.“ (Kersting/Vertrag, 926). 

58  Vrt. Wilhelm Janssenin mukaan Kantin ero utiliteetti-teoreetikoihin on  
seuraavanlainen: „(D)ie Vernunft hier zunächst und vor allem als Quelle rechtlicher 
und moralischer Forderungen verstanden wurde, es war Kants „moralisch 
praktische Vernunft“. Das muß betont werden. Denn die Vernunft ließ sich auch 
primär als „Liferant“ kluger und nützlicher Verhaltensregeln begreifen. Wenn auch 
bei dem durchschnittlichen „Aufklärer“ beide ratio-Begriffe ineinander übergingen, 
so war es für die spätere Entwicklung des Friedensbegriffs jedoch keineswegs 
gleichgültig, ob im Verständnis der ratio der Aspekt der „praktische Vernunft“ in 
Kants Sinn oder der Aspekt des „common sense“ vorherrschte, ob sich mithin die 
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Ajatus on myös mielenkiintoinen kysyttäessä, miksi Kant ei kuvannut 
maailma-aspekteja Zum ewigen Frieden -teoksessaan pelkästään federaatio-
käsitteellä, vaan kehitti sen lisäksi maailmalle erillisen yhteisökäsitteistön, johon 
hän puolestaan kytki henkisiä ja moraalisia argumentteja.  

Siirron synnyttämät mahdollisuudet ovat kuitenkin kaikkein mielenkiin-
toisimpia silloin, kun niitä tarkastellaan suhteessa law of nations -kirjallisuuden 
sisältämään mahdollisuuteen säilyttää käsitys maailmanyhteisöstä aina Kan-
sainliittoon saakka sekoituksena luonnonoikeudellista johtamistapaa ja oikos-
traditiosta johtavaa société-sanastoa. 

Saksalainen keskustelu oli koko 1800-luvun hyvin fragmentaarista59. Siinä 
säilyivät Kantin systeemikritiikin tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet esitel-
lä juuri kilpailevia yhteisökäsityksiä puolustuksena erilaisille valtioliittomalleil-
le, jotka pohjasivat Euroopan kansojen tai koko ihmiskunnan muodostamaan 
kokonaisuuteen.  

Heinhard Steigerin näkemyksen mukaan saksalaisessa keskustelussa fede-
ratiivinen ja kansojenoikeudellinen yhteisöllinen painotus hallitsi vuosisadan 
puoliväliin asti, mutta korvautui vuosisadan loppua kohden valtion suvereeni-
suuden korostamisella. (Steiger 1992/Völkerrecht, 131). Avainkysymyksiä kui-
tenkin ratkaistiin koko 1800-luvun kehittämällä ja muuttamalla yhteisökäsitteis-
töä.  

Erojen esittelemisen avainkäsitteitä olivat Kantille tärkeät politisoituvat 
oikeudet: Weltbürgerrecht, Staatenrecht ja Völkerrecht (Steiger1992/Völkerrecht/ 
GG, 128). Kantin yksinkertainen perusratkaisu pitää Völkerrechtiä laajempana 
kuin Staatenrechtiä avasi keskustelijoille uuden pohdittavan ja täytettävän oi-
keuden alueen. 

                                                                                                                                               
Vernunftforderung nach dem Frieden aus moralischen oder utilitarischen 
Erwägungen herleitet. Dementsprechend blieb zwischen dem Friedensdenken des 
kontinentalen und des insularen Rationalismus bis in die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein merklicher Unterschied fühlbar“. (Janssen/Friede, 569–570). 

59  Vrt. Ranskalainen keskustelu federaatiosta: Henri de Saint-Simon: De la  
Réorganisation de la  Société Européenne, ou de la nécessité et des moyens de 
rassembler les peuples de l´Europe en un seul corps politique en conservant á chacun 
son indépendance nationale (1814). Hinsleyn mukaan Saint-Simon innoittaa useita 
1800-luvun alkupuoliskon eurooppalaisia federaatio-käsitteelle kirjoitettuja 
pamfletteja ja suunnitelmia, joista hän mainitsee Pierre Lerouxin Organon des 
vollkommenen Friedens (1837), Gustav d`Eichthalin De l`Unité Européenne (1840), 
Victor Considerantin De la Politique générale et du rôle de la France en Europe 
(1840), Constatin Pecqueurin De la Paix (1841). Näihin voi vielä lisätä hyvin 
omintakeisen Pierre J. Proudhonin Du principe fédératif (1863). Napoleonkin oli 
kirjoittanut tällaisen suunnitelman ollessaan vankina St. Helenin saarella. Napoleon 
tahtoi, että hänen poikansa tulisi ”reunite Europe in dissoluble federal bonds” ja 
esittelisi Euroopalle ”The American Congress System”. Tämä oli myös ollut hänen 
mukaansa hänen alkuperäinen suunnitelmansa, vain Englannin vastahakoisuus oli 
pakottanut ”realize the project of Saint-Pierre and Rousseau by war” (Hinsley 1963, 
103) Vrt. Hedwig Hintze Staatseinheit und Föderalismus in alten Frankreich und in 
der Revolution, 1928 ja Karl Hahn: Föderalismus, Die demokratische Alternative, 
Eine Untersuchung zu P.-J. Proudhons sozial-republikanisch-föderativem 
Freiheitsbegriff, 1975. 



 43

Ranskan vallankumouksen inspiroimana korostui myös virallisemmassa 
valtiosääntökeskustelussa kansan ja valtion ero. Tämä vaikutti varmasti siihen, 
että kansainvälinen yhteisö nähtiin yhä enemmän valtiolle vaihtoehtoisena kä-
sityksenä todellisesta ykseydestä, joka mahdollisti ykseyslegitimaation. 

Samaan aikaan oli jo vallalla hyvinkin kriittisiä käsityksiä kansojen oikeu-
desta. Heinrich Heine kritisoi vuonna 1828 Wienin kongressin oikeudellista jär-
jestelmää ja sanoi uuden ajan sankareita olevan, ”ei kruunupäät vaan kansat it-
se”60. Niiden on pidettävä yhtä erityisesti kansojen oikeutta koskevissa asioissa: 
„wo es gilt für gemeisame Recht, für das Völkerrecht der religiösen und politi-
schen Freiheit“. (Steiger 1992/Völkerrecht, 130).61  

Carl von Rotteck erotti valtioiden oikeuden (Staatenrecht) ja kansojen oi-
keuden (Völkerrecht). Kantin jakoa seuraten Völkerrecht oli hänelle laajempi käsi-
te kuin Staatenrecht, pitäen sisällään myös Staatenrechtin. Völkerrecht käsitti „die 
Wechselwirkung eines Volkes oder eines Staates mit allen anderen ihm nicht 
angehörigen Persönlichkeiten ...sein es nun gleich falls Völker oder Staaten oder 
bloß Individuen oder nicht politische Gesellschaft ...zum Gegenstand.“ (Steiger 
1992/Völkerrecht, 131). 

Mohl esitti teoksessa Allgemeine Staatslehre, että ”was immer der Zweck, 
der Inhalt und die Form des Staates sein mag: jedenfalls ist derselbe ein organi-
siertes Zusammenlebens von Menschen“. (Mohl 1859, 1). Kansojen oikeuden 
tehtävä on ”die Pflege der internationalen Gemeinschaft“ sekä sellaisten yhteis-
ten tehtävien hoito, joista huolehtiminen ei olisi mahdollista yksittäiselle valtiol-
le. (Steiger 1992/Völkerrecht, 132 ja Mohl 1860, 584). Lisäksi tästä erotetaan 
kansojen oikeuden filosofinen tehtävä. „…es lehrt also das auf dem Boden eu-
ropäischer Gesittigung an sich Wahre; steckt für die zuständigen Gewalten des 
wirklichen Lebens ein ideales Ziel auf; und mag endlich als Richtschnur der 
Vernunft auch unmittelbar zur Geltung.“. (Mohl 1859, 404).  

Carl von Kaltenbornin Kritik der Völkerrecht sisälsi laajan katsauksen kes-
kusteluun62. Kaltenborn otti samalla pyrkimyksekseen laajentaa tarkastelua 

                                                 
60  vrt. Ranskan vallankumouksen dualistisista rakenteista Marxin kommunistinen 

manifesti luokkaperusteesta ja tulevista radikaaleista kansakunta- ja valtiokäsitteistä. 
(vrt. GG/Volk, Nation, Nationalismus und Masse; ja Dann 1975/ Gleichheit). 

61  Vrt. Arnold Rugen puhe 1848 kansalliskokouksessa: “Da der bewaffnete Friede 
durch seine stehenden Heere den Völkern Europas eine unerträgliche Bürde 
auferlegt und die bürgerliche Freiheit gefährdet, so erkennen wir das Bedürfnis an, 
einen Völkerkongreß ins Leben zu rufen zu dem Zwecke einer allgemeinen 
europäischen Entwaffnung.“ (Valentin 1919, 2) 

62  Kaltenborn kirjansa otsikon lupauksen mukaisesti käy lävitse 1800-luvun alun 
kirjallisuuden kansojen oikeudesta. Muista kuin jo mainituista hän mainitsee muun 
muassa M. James Kentin Commentaries etc. (1844), Oppenheimin System des 
Völkerrechts (1845), Heffterin Europäisches Völkerrecht der Gegenwart 1844, 
Wheatonin Histoire des Progres du Droit des Gens, Pütterin Beiträge zur Völkerrecht 
– Geschichte und Wissenschaft 1943, Gauppin Germanische Ansiedlungen und 
Landtheilungen in den Provinzen des römischen Westreiches, in ihren 
Völkerrechtlichen Eigenthümlichkeiten und mit Rücksicht auf verwandte 
Erscheinungen der alten Welt und des späteren Mittelalters dargestellt (Brenslau 
1844), Fallatin (1844) ilman teoksen nimen mainintaa, Perthesin Deutschland vor der 
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kaikkeen kansojenoikeudelliseen keskusteluun. Motiivi oli luettavissa niistä hä-
nen lukuisista määritelmistään, jotka koskevat ihmiskuntaa.  

Kaltenbornin käsityksen mukaan ihmiskunta (die Menscheit) jakautuu 
monista eri lähtökohdista ja syistä kansoihin (”gliedert sich in ihren Wohnsitzen 
auf der Oberflächen der Erde in viele durch Sitte, Sprache, Anlage, Charakter, 
Bildung, historische Schicksale, Lebensberuf etc. natürlich und künstlich ge-
schiedener Völker.“). Kaltenbornin mielestä nämä eri kansat ovat ihmiskunnan 
luontaisia ja konkreettisia osia.63 (Koselleck 1972/Bund, 60, Kaltenborn 1847, 
258) 64. 

Kaltenborn arvosteli vuonna 1847 vuosisadan alun kansojen oikeuden kir-
jallisuutta, erityisesti von Martensin, Klüberin ja Oppenheimin kirjoja. Ne eivät 
hänen mukaansa pystyneet kokonaiskuvaan ja käsittämään todellisuutta sellai-
sena kuin se on. Kaltenbornin sanoin ”der historische Gang der Fortschrittes, 
der innere Zusammenhang unter den einzelnen Doctrinen wird nun sehr 
schwach angedeutet.“ (Kaltenborn 1847,18). Nämä teokset ovat tuottaneet haja-
naisia lainauksia kansojen oikeuden kirjallisuudesta.65  

Syyksi Kaltenbornin esittämään kritiikkiin on kuitenkin helppo yhdistää 
se, että teokset eivät jakaneet hänen kanssaan samanlaista lähestymistapaa. Kal-
tenborniin kaipaamien ykseyden käsitysten argumenttien taustalla voidaan 
nähdä saksalainen yhteisön ja ykseyden peruskaipuun lähtökohta. 

Kun Kaltenborn esittämänsä kritiikin jälkeen lähti määrittelemään omaa 
käsitystään kansojen oikeudesta ja sen taustalla olevaa yhteisökäsitystä, hän an-
toi valtiolle uuden piirteen. Valtio ei ole lain korkein ja absoluuttinen instituu-
tio, koska on myös valtiota korkeampi lain valtakunta (höhere Ordnung des 
Rechts). Se perustuu siihen, että on olemassa korkeampi inhimillinen yhteisö 
kuin valtio. (”eine höheres menschliches Gemeinwesen”). Tämä laki koskee ih-
miskunnan jakautumista kansoihin (Kaltenborn 1847, 260). 

Immanuel Kantin politisoima Weltbürgerrecht, joka ei mahtunut 
Staatenrechtin sisälle, mahdollisti muille kirjoittajille siirtymisen valtiosäännön 
ykseyden legitimaatioissa luonnonoikeudesta ja universaaliin järkeen pohjaa-
                                                                                                                                               

Revolution ja Charles de Martens ja Ferdinand de Cussyn Recueil manuel et pratique 
de traites, conventions et autres actes diplomatiques 1846. 

63  „Diese Völker erschienen als die natürlichen Gliederungen, als die concreten Arten 
der  großen Gattung der Menschheit“. Kaltenborn 1847, 258. 

64  Kaltenborn: „Da es sich nun hier um ein Gemeinwesen der Staaten als solcher 
handelt, so sind die unmittelbaren Subjecte des internationalen Lebens nicht mehr 
die Einzelnpersonen, die ja auch schon im Staatsrechte und selbst im Privatrechte 
wenigstens nicht die einzigen Subjecte der Rechte sind, sondern die Staaten. Die 
Staaten sind unmittelbare Träger des subjectiven Principes des Völkerrechts. 
Mittelbar sind allerdings auch die einzelnen Personen Subjecte des internationalen 
Rechts, doch nur durch das Medium des bestimmten Volkes und Staates, dem sie als 
Volks- und Staatsglieder.“ (Kaltenborn 1847, 261). 

65  „Was sodann in den umfassenderen Systemen des Völkerrechts gelegentlich in der 
Einleitung über die Literaturgeschichte des Völkerrechts gesagt worden ist, 
beschränkt sich überall nur auf eine magere Scizzirung. Die gilt besonders auch von 
Martens, Klüber und selbst neuerdings von Oppenheim, der hier sogar ganz 
besonders unvollständig und nur durch die Erwähnung der mittelalterlichen 
Literatur verdienstlich ist.“ (Kaltenborn 1847, 18). 
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vista abstraktioista poliittisempaan ja praktisempaan yhteisöretoriikkaan. Kan-
tin käsitteistö edellytti sanastoon uudistuksia. 

Staatenrechtin ulkopuolinen mutta Völkerrechtin sisäinen Weltbürgerrecht oli 
myös Caspar Bluntschlin keino kertoa uudesta oikeuden alueesta ja käsityk-
sestä, joka koskee valtiosäännön muutosta. Bluntschli toisti pitkälti Kantin te-
kemän jaottelun ja ongelman, että Weltbürgerrecht ei mahdu Staatenrechtin sisäl-
le, joka puolestaan on omiaan vähentämään koko vanhan kansojen oikeuden 
aparaatin ajankohtaisuutta ja merkitystä.66  

Toinen tärkeä uudistus on organisaation käsitteen esitteleminen retorii-
kassa, jossa maalataan tulevaisuutta, esitellään kritiikkiä vanhalle kansojen oi-
keudelle ja liikutaan Weltbürgerrechtin alueella67. Kun von Kaltenbornin vuonna 
1847 julkaistussa kritiikissä valtio on organisaatio, kansallista järjestäytymisestä 
kuvaava käsite68, sitävastoin Bluntschli käytti organisaatiota kuvaamaan kan-
sainvälistä järjestelmää organisoituvana järjestelmänä.69 Termi esiintyi jo hänen 
vuonna 1881 kirjoittamansa artikkelin otsikossa: ”Die Organisation des euro-
päischen Staatenvereins” (Bluntschli 1881, 279–312).70 Artikkeli alkaa nimestään 
huolimatta koko maailman kattavuuteen pyrkivällä kuvauksella:  

                                                 
66 ”Völkerrecht ist die anerkannte Weltordnung, welche die verschiedenen Staten zu 

einer menschlichen Rechtsgenossenschaft verbindet, und auch den Angehörigen der 
verschiedenen Staten einen gemeinsamen Rechtsschutz gewährt für ihre allgemein 
menschlichen und internationalen Rechte…. Zunächst ordnet das Völkerrecht das 
Verhältniss der Staten zu einander. Sein Hauptinhalt ist öffentliches Recht. Insofern 
kann es auch, von den einzelnen Staten aus betrachtet, äusseres Statsrecht genannt 
werden. Der Name ist aber ungenau, weil das Völkerrecht von wesentlich 
universeller Natur, weil es das Recht der Menscheit ist. Daneben ordnet das 
Völkerrecht aber auch die überall gleichmässig wirksamen und unter den Schutz der 
civilisierten Welt gestellten oder die im Verhältniss zu verschiedenen Staten 
anerkannten Rechtsverhältnisse der Privatpersonen, und heisst insofern 
„internationales Recht“ im engern Sinn. Diese zweite Bedeutung des Völkerrechts ist 
aber noch weniger entwickelt als die erste und gewährt nur einen mittelbaren Schutz 
durch Vermittlung der Staten.” (Bluntschli 1872, 57-58). 

67 Vrt. Bluntschli 1872, 27.  
68 Kaltenbornin valtion määritelmä suhteessa ihmiskuntaan alkaa siitä, että „jedes 

dieser Völker hat nach seiner specifischen Natur den Beruf, wie anderweitig 
(nämlich in Bezug auf Bildung, Kunst, Wissenschaft, Religion, Moral, etc.), so auch in 
Bezug auf seine Rechtsbildung und Rechtsordnung ein selbständiges und 
eigenthümliches Leben zu führen, eine selbstständiges und eigenthümliches Leben 
zu führen, eine selbstständige und eigenthümliche d.i. nationale Ordnung des 
Rechtes zum Vorschein zu bringen. Das Volk aber, zur Rechtsgemeinschaft 
concentrirt und organisiert, ist nichts Anderes als der Staat“. (Kaltenborn 1847,258). 

69 Vrt. Bluntschlin ystävän James Lorimerin pamfletti uudesta eurooppalaisesta 
valtioliitosta, joka olisi tehtävä Amerikan Yhdysvaltojen mallin mukaisesti. (Lorimer 
1866). Lorimer johtaa näkemyksensä tapaoikeudellisesta traditiosta.  Vuonna 1880 
julkaistu pääteos The Institutes of Law of Nations on täysin erilainen kansojen oikeuden 
esitys. Se toteaa esipuheessaan kansainväliseltä oikeudelta puuttuvan auktoriteetin, 
että ”the positive law of nations. Each of its genuine utterances, remounting to 
nature, may thus claim the authority of science; and, in the absence of international 
organisation, this is often the only authority which it can claim.”(Lorimer 1878, 16). 
Vrt. Myös International Law Association, its Object, Origin and Work. (1906). 

70 Steigerin mukaan Carl von Kaltenborn on ensimmäinen, joka käyttää vuonna 1846 
julkaistussa Kritik des Völkerrechts yhdistelmää Internationales Recht useammassa 
kohtaa, joskin hän käyttää myös muita yhdistelmiä (Steiger 1992/Völkerrecht, 136). 
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”Offenbar haben eher geographische als politische Erwägungen die Eintheilung der 
festen Erdoberfläche in vier oder fünf Welttheile auch auf Bedürfnisse und die Kultur 
ihrer Bewohner einen starken Einfluss aus und gibt auch dem politischen Charakter 
der einzelnen Welttheile einen eigenthümlichen Ausdruck. Insbesondere ist der 
Gegensatz von Europa und Asien, Occident und Orient, schon den Nationen der 
antiken Welt aufgefallen. Obwohl wir wissen, dass Europa mit seinem breiten 
Ostbrücken mit Asien unaufhörlich verbunden ist, so unterscheiden wir doch sehr 
bestimmt die europäische Civilisation von der asiatischen und das europäische 
Statswesen von den asiatischen Reichen.” (Bluntschli (1978) 1881, 279).  

Bluntschlilla Kantin esille nostamat uudet näkemykset muuttuivat siis suun-
taan, jossa kantilaisen retoriikan globaalia horisonttia ja fiktiivisiä yhteisö-
oletuksia aletaan käyttää kansojenoikeudellisen järjestelmän kuvaamiseen yhä 
konkreettisempana projektina. Tärkeä muutos tapahtuu myös siinä, miten or-
ganisaatio nousee argumentaation avainkäsitteeksi71 ja miten organisaatio esi-
tellään täysin uudella tavalla kansojen oikeuden käsitteenä. Sillä mahdolliste-
taan uudenlainen kehityshistoriallinen tarina, joka sekä kuvaa olemassaolevan 
valtiosäännön tilaa, että luo järjestelmälle päämääriä.  

Bluntschli laski sanoman sisältöä Kantin korkea-abstraktiivisesta ja luon-
nonoikeusteoriaan nojaavasta retoriikasta ja hänen kritiikkinsä systemaattisesta 
tarkoitushakuisuudesta varsin praktisen retoriikan tasolle. Tähän kuului olen-
naisesti se, että organisaatiolle annettiin myös tehtävä, joka oli laki-käsitteellä 
aikaisemmin. Kun aikaisemmin eri ”Rechtit” johtivat tietynlaiseen käsitykseen 
yhtenäisyydestä, niin nyt vallitsevaa käsitystä yhteisöstä alettiin määritellä or-
ganisaation avulla. Näin myös organisaatio kansainvälisten suhteiden käsittee-
nä oli osaltaan laskemassa retoriikkaa yksityiskohtaisiin valtiosäännön kysy-
myksiin, samalla kun se pitäytyi kehityshistoriallisessa kerronnassa.  

Näen tämän uuden sanaston ja retoriikan tyylilajin aloittamisen tärkeänä 
taustana 1920- ja 1930-luvun kehitystarinoille maailman uudelleen järjes-
täytymisestä. Koselleckin käsitehistoriallisen luvun mukaisesti organisaatio-
käsite on nähtävissä laajentuvana peruskäsitteenä, jolla on mainitun Vorgriffin 
kaltainen tulevaisuutta projisoiva ja muuta sanastoa ohjaava tehtävä. Käsittees-
sä korostuu eri aikakerrostumien käyttö legitimatorisessa tehtävässä. 

Varsinaisen kansainvälisten suhteiden luokituksen Bluntschli teki kuiten-
kin Euroopan valtioiden luokituksella ja sen mukaisella Völkerrecht-käsitteellä. 
Ryhmän yksi muodostavat kuusi suurvaltaa. Luokan kaksi muodostavat länsi-
eurooppalaiset valtiot ja luokan kolme itäeurooppalaiset valtiot, joiden kohdalla 
suvereenisuus-konsepti kvalifikoivana perusteena erikseen mainitaan. Bulgaria 
on vain ”puolisuvereeni” valtio. (Bluntschli (1878) 1881, 300).72 

                                                 
71 Vrt. Koskenniemi Bluntschlistä (Koskeniemi 2004, 42–46). 
72 I. Sechs Grossmächte; Deutsches Reich, Franckreich, Grossbritannien, Italien, 

Oesrterreich-Ungarn, Russland.  
 II, Westeuropäisches Staten; Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande, Dänemark, 

Schweden-Norwegen, Schweiz.  
 III. Souveräne osteuropäische Staten: Türkei, Griechenland, Rumänien, Serbien u. 

Montenegro, und der halbsouveräne Oststat: Bulgarien. (Bluntschli 1881, 300). 
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Huolimatta Euroopan kansoja erottavista kielellisistä ja kansallisista erois-
ta niillä oli Bluntschlin mielestä myös paljon yhteistä. Hän korosti Eurooppaa 
yhteisönä ja parempana organisaationa, joka perustui ensinnäkin yhteisiin ta-
poihin ja kaikkien alueen kansojen jaettuihin intresseihin. Lisäksi nämä kansat 
yhdistyvät eurooppalaiseen valtiokansalaisuuteen ja eurooppalaiseen elämisyh-
teisöön. (Bluntschli (1878) 1881, 281)73. Empiiriseksi havainnoksi kirjoitettu 
yleiseurooppalainen yhdistävä tendenssi mahdollisti Bluntschlille puhetavan, 
joka laajentaa organisaation käyttöalaa. Vastaavasti hän antoi myös olemassa-
oleville organisaatioille laajemman merkityksen kuin muut tuon ajan kirjoitta-
jat. 

Kantin Weltbürgerrecht-käsitteen oikeusalueelle tarjoamaa linjaa ja 
Bluntschlin uudistamaa kansojen oikeuden organisatorista retoriikkaa hyödyn-
täen Max Huber esitti vuonna 1910 teoksessa Das Problem der Internationalität 
arvion, että organisaatio on tiukasti sidottu valtio-käsitteeseen, vaikka ei olisi-
kaan enää tosiasioiden mukaista. Huberin näkemyksen mukaan kansainvälistä 
oikeusnormistoa on helppo rikkoa, koska kansainvälistä oikeutta ei ole organi-
soitu ”tosiasioiden” edellyttämälle tasolle. Huberin näkemyksessä korostui 
myös uudenlainen institutionaalisempi idea kansainvälisestä organisaatiosta, 
josta tulisi ratkaisu fragmentaariseen yhteiseen intressiin.74  

Hans Kelsenin tuotannossa 1910-luvulla toteutui eräänlainen kantilaisen 
yhteisömetaforiikan perusodotus kääntyvästä yhtenäissysteemin oletuksesta. 
Reinhart Koselleckin näkemyksen mukaan hän kehitti erittäin saksalaisen rat-
kaisun ongelmaan valtion ja suvereenisuuden fragmentaarisesta olemuksesta 
konseptillaan ”Souveränität des Rechts”. Kelsenin mukaan   

„Mit der Überwindung des Dogmas von der Souveränität des Einzelstaates die 
Existenz einer objektiven, von aller „Anerkennung“ unabhängigen, über den 
Einzelstaaten stehenden Völker-, richtiger Weltrechtsordnung, einer civitas maxima 
sich durchsetzen werde.“ (Das Problem des Souveränität 1920, 320).  

Kelsenin 1920-luvun teksteille oli tyypillistä, että ne säilyttivät Kantin formatii-
visuuden ja systeemirakentamisen. Kelsen ei ollut myöskään organisaatio-
käsitteellä operoivia Kantin Weltbürgerrechtin ”maallistajia”, tai aikakerrostu-

                                                 
73 ”geht dennoch ein Gefühl gemeinsamer Art und gemeinsamer Interessen durch alle 

europäischen Völker und einigt sie immer wieder zu einer urverwandten 
europäischen Statengenossenschaft.“ Bluntschli (1878) 1881, 279). ”...Ein Blich auf die 
heutige europäische Lebensgemeinschaft zeigt uns ein naturgemässes Wachsthum 
des Verlangens nach einer besseren Organisation Europas, welche den europäischen 
Frieden sichere und stärke und die europäischen Interessen wirksam schütze.” 
(Bluntschli (1878) 1881, 281). 

74  ”die Organisation, die wir trotz ihrer endlosen gesellschaftlichen und rechtlichen  
Wandlungen immer als Staat bezeichnen.” ”…daß die Auffassung des Völkerrechts 
den Tatsachen nicht entspricht, daß das Völkerrecht vielmehr den rechtlichen 
Niederschlag dauernder Kollektivinteressen der Staaten darstellt. Weil diesen 
Kollektivinteressen keine wirksame Organisation entspricht, ist die Verletzung dieser 
internationalen Rechtsordnungen leichter als diejenige der staatlichen ...“ (Huber 
1928, 10). 
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mien vastakkain asettamisella argumentoijia, vaan säilytti juridiikassa metodo-
logisen tiedonintressin (1911) ja ”kausaalistieteellisen metodin” (1928) ohella 
myös kriittisyyden staattiseen aspektiin (1920).  

"Erzeugung eines einheitlichen Systems von Rechtsätzen". "Die ganze Welt des 
Sozialen, deren der Staat nur ein Teil ist, ist eine Welt des Geistes, und zwar eine 
Welt der Werte, ist geradezu die Welt der Werte.” (Kelsen, 1925a, 15) ja (L’lanque 
1999, 223). 

Kelsenin ”Grundnorm” tarkoitti sitä, että Sollen-ilmaisuiden tasolle siirretty po-
liittisista, ideologisista ja luontaisista intresseistä vapaa ”puhdas oikeusoppi” 
(Reine Rechtslehre, 1934) joutui olettamaan perusnormin ollakseen tieteenä 
kausaalista ja väitteidensä pohjalta objektiivista. Vasta tämän jälkeen oli mah-
dollista muodostaa johdonmukainen ja toimiva oikeusjärjestys, eli vasta perus-
normin oletus teki yksityiskohtaisen, eksaktin ja normatiivisen oikeustieteen 
mahdolliseksi. Kelsen jättää perusnormiinsa kantilaisuudelle ominaisen dua-
lismin ja distanssin praktisen ja rationaalisen välille.  
 
 
3.3 Panamerikkalainen kansainvälisen oikeuden järjestelmä 

Tässä kappaleessa pyrin osoittamaan, että Amerikan mantereella oli oma kan-
sainvälisen yhteisön ja oikeuden järjestelmänsä. Panamerikkalainen järjestelmä 
poikkesi eurooppalaisesta kansainvälisen oikeuden järjestelmästä myös siinä 
suhteessa, että niillä oli aluksi varsin erilaiset sanastot. 

 Panamerikkalaisessa materiaalissa oli Yhdysvaltojen omasta perustusla-
kiaineistosta johtuen yksilöä puhutteleva toiminnallisen retoriikan piirre. Itse-
näisyysjulistus oli jo sinällään kolonialisaation vastainen varsin yleinen ja oi-
keuden käsitettä universalisoiva julistus (vrt. Zuckert 1994 ja Koselleck 1989, 
80). Puolet koko julistuksesta muodostuu syytelistasta kuningas George III:n 
mielivallasta ja illegitiimeistä laeista ja teoista suhteessa yhdysvaltalaisiin.  

Itsenäisyysjulistuksen kuuluisin kohta on esipuheessa, jonka mukaan 
“whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is 
the Right of People to alter or to abolish it, and to institute a new government.” 
Tämä lause on tehnyt siitä lajissaan hyvin ainutlaatuisen valtion perustamis-
asiakirjan.  

Amerikkalaisen kansainvälisten suhteiden järjestelmän tarkastelu tulee 
myöhemmin uudella tavalla tärkeäksi, kun siirryn YK:n yksityiskohtaiseen kä-
sittelyyn ja sen luoman maailmanyhteisömetaforiikan tarkasteluun. Kappalees-
sa ei kuitenkaan tarkastella käsitteistön syntyä. Keskityn vain sopimusaineis-
toon puuttumatta siihen, että Yhdysvaltojen interventiot Väli-Amerikassa olivat 
tunnetusti varsin problemaattisia ja niiden legitimoiminen kyseenalaista. 

Panamerikkalainen kansainvälisen oikeuden järjestelmä on Amerikan 
mantereen oma sopimusjärjestelmä. Sen myötä Amerikan mannerta alettiin ko-
rostaa kansainvälis-oikeudellisena aluejärjestelmänä ja myöhemmin myös yh-
teisönä. Tämän sanaston historian tarkastelu voidaan aloittaa jo vuoden 1818 
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American Law of Neutrality -sopimuksesta. Sen muotoilun ymmärtämiseksi pitää 
huomioida Yhdysvaltojen 1776 itsenäisyysjulistus.  

Lain tarkoituksena oli estää Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisten osallis-
tuminen vieraiden valtojen sodankäyntiin.75 Artiklat puhuttelevat suoraan 
Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisia.  

1800-luvun alkupuoliskolla amerikkalainen aineisto poikkesi kaikkein eni-
ten eurooppalaisesta ja Euroopan konsertin peruskirja-aineistosta. Sopijaosa-
puolet eivät olleet monarkioita, vaan Euroopan kuningashuoneiden koloniali-
saatiosta vapautuneita maita. Sopijoihin viittaava High Contracting Parties puut-
tui (vrt. poikkeus: 1923 Santiago de Chile). Sopimukset solmivat hallitukset 
(government) tai tasavallat (republic). Myöhemmin sopimusosapuoliksi tulivat 
myös kansakunnat (nation). Sopimusaineisto korosti dekolonialisaatiota ja kan-
sojen vapautta, kun taas Euroopassa tässä vaiheessa ”konsertin” aineisto keskit-
tyi kumouksen vastaisuuteen (tranquility) ja perustuslaillisten monarkioiden 
lujittamiseen kansakuntina76.  

Amerikan law of neutrality on tullut kuuluisaksi presidentti James Monro-
en sille viisi vuotta myöhemmin antamasta selityksestä. Tämän kirjeen sisältöön 
perustui ns. Monroen oppi. Monroen kirje oli puettu dekolonialisaation muo-
toon, joskin Monroen oppi on tullut kuuluisaksi julistuksen lupauksesta eristää 
Amerikan manner ulkopuoliselta kontrollilta77.  

”…asserting as a principle in which the rights and interests of the United States are 
involved, that the American continents, by the free and independent condition which 
they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subject for 
future colonialization by any European powers.” (FHIG, III/2, 212).  

                                                 
75  “Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of  

America, in Congress assembled. That if any citizen of the United States shall, within 
the territory or jurisdiction thereof, accept and exercise a commission to serve a 
foreign prince, state, colony district, or people, with whom the United States are at 
peace, the person so offending shall be deemed quilty of a high misdemeanor, and 
shall be fined not more tha two thousand dollars, and shall be imprisoned not 
exceeding three years.” (American Law of Neutrality, FHIG III/1, 204).  

76  Mielenkiintoinen jakso eurooppalaisessa kansojen oikeuden presentaatiossa on 
Ranskan esittämä sopimusaineisto vuosilta 1790–1792 ja Ranskan ja Iso-Britannian 
nootinvaihto suhteessa Yhdysvaltojen vallankumouksellisiin. vrt. Decree of the 
National Convention on the right of war and peace (1790) (FHIG II, 2, 647–649); Draft 
Declaration by Deputy Volnay against the war of conquest (1790)(FHIG II, 2, 646); 
Decree of the National Convention on the reunion of Avirnon and Venaissin with 
France (1791) (FHIG II, 2, 650–651); Decree of the Convention on the Policy in 
Countries Occupied by the Republican Armies (1792) (FHIG II, 2, 652–656); Decree of 
the National Convention on Assistance to Liberated Peoples (1792) (FHIG II, 2, 652). 
People ja republic-termit esiintyvät näissä asiakirjoissa. Vrt. myös Draft by Abbé 
Grégoire on a declaration on the rights of nations. (FHIG II, 2, 660).  

77  Kirjeen toinen puolisko koostuu irtisanoutumisesta Euroopan sodista, muodostaen 
näin myös tietyn yhtäläisyyden vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksen kanssa. Kirjeen 
mukaan ”In the wars of European powers in matters relating to themselves we have 
never taken any part, nor does it comport with our policy so to do. ..The political 
system of the allied powers is essentially different in this repect from that of 
America.” (Message of President Monroe, FHIG III/1, 213). 
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Doktriini sekä loi oikeutuksen interventioon että legitimoi sen kansan vapau-
den ja kolonialisaation vastustamisen nimissä78. Laissa Amerikan puolueetto-
muudesta järjestelmää ei kuvattu kansainvälisenä järjestelmänä tai yhteisönä 
vaan pelkästään ”mantereena”. Myös viittaukset kansojen oikeuteen puuttui-
vat.  

1800-luvun alussa Amerikan mantereen siirtomaat itsenäistyivät Kuubaa 
ja Kanadaa lukuunottamatta. Kaikkiin Yhdysvaltojen ja Väli-Amerikan valtioi-
den solmimiin kahdenkeskisiin sopimuksiin sisältyivät Amerikan puolueetto-
muuslain viitoittama turvatakuu ja puuttumispykälä.  

Yhdysvallat siis myös suoritti interventioita: Panamaan (1917 ja 1918), 
Kuubaan (1906), Haitille (1915) ja Nicaraguaan (1912–1933) (Hull 1948, 308). 
Yhdysvaltojen ja Meksikon välisessä rauhansopimuksessa vuodelta 1848 
puolestaan käytettiin muotoilua:  

”There shall be be firm and universal peace between the United States of America 
and the Mexican Republic and between their respective countries, territories, cities, 
towns, and people, without exeption of places or persons. (FHIG, III/2, 215).  

Samanlainen rakenne löytyy myös Kuuban ja Yhdysvaltojen avunannon ja in-
tervention sopimuksesta vuodelta 1903. Sopimuksen artiklan yksi mukaan 
Kuuba (Republic of Cuba) ei saa solmia vieraiden valtojen kanssa sellaista so-
pimusta, joka johtaisi Kuuban alistamiseen siirtomaaksi.  

”That in fullfillment of the declaration contained in the joint resolution approved 
April twentieth, eighteen hundred and ninety-eight, entitled, ”For the recognition of 
ther independence of the people of Cuba, demanding that the Government of Spain 
relinquish its authority and government in the island of Cuba, and to withdraw its 
land and naval forces from Cuba and Cuban waters, and directing the President of 
the Unites States to use the land and naval forces of the United States to carry these 
resolutions into effect,” the President is hereby authorized to “leave the government 
and control of the island of Cuba to its people, “so soon as a government shall have 
been established in said island under a constitution which, either as a part of thereof 
or in an ordinance appended thereto, shall define the future relations of the United 
States with Cuba, substantially as follows:” (FHIG, III/2 , 238).  

Kysymys oli siis myös Yhdysvaltojen intervention legitimoimisesta etukäteen, 
siltä varalta, että Kuuba rikkoo sopimusta. Tässäkin tarkoituksessa dokumentti 
edusti kolonialisaation vastustamisen ja universaalien vapausoikeuksien puo-
lustamisen yhdysvaltalaista sanastoa:  

”impair or tend to impair the independece of Cuba, nor in any manner authorize or 
permit any foreign power or powers to obtain by colonization ….control over any 
portion of said island.” (FHJG, III/1, 238).  

Panamerikkalaisissa kokouksissa luotiin systemaattinen useiden osallistuja-
maiden järjestelmä. Siihen viitataan käsitteellä American International Law. Vuo-
den 1890 Washingtonin kokouksessa solmitussa sopimuksessa Amerikan man-

                                                 
78 Fenwick 1945, 645. 
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tereen riitaisuuksien sovittelusta esiintyivät ensimmäistä kertaa ilmaukset 
American International Law ja American Public International Law, mutta sopimuk-
sesta puuttui kokonaan yhteisösanasto.  

(Art. 1)” the republics of North, Central and South America hereby adopt arbitration 
as a principle of American international law for the settlement of all differences, 
disputes, or controversies that may arise between them.” (Art. 2) “Arbitration shall 
be obligatory in all controversies concerning diplomatic rights and priviledges, 
boundaries, territories, indemnities, the right of navigation, and the validity, 
construction, and enforcement of treaties.” (FHIG, III/2, 245).   

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen aika oli suotuisa universaalimmalle 
kansainliittolaiselle järjestelylle Amerikassa. Yhdysvallat oli liittynyt sotaan 6. 
huhtikuuta 1917 sodanjulistuksella. Suursota sai amerikkalaisten kiinnostuksen 
kohdistumaan Eurooppaan. Amerikkalainen kansainvälisen oikeuden järjes-
telmä koki näinä sodan vuosina ensimmäisen ja uudenlaisen universaalisuuden 
aaltonsa. Amerikan kansainvälisen oikeuden instituutin vuonna 1916 hyväk-
symän julistuksen mukaan  

“Every nation is in law and before law equal of every other nation belonging to the 
society of nations, and all nations have the right to claim and, according to the 
Declaration of Independence of the United States, “to assume among the powers of 
the earth, the separate and equal station to which the laws of  nature and of God 
entitle them”. (Declarations of the Rights and Duties of Nations.” Harley 1921, 109).79 

Presidentti Woodrow Wilson piti Yhdysvaltojen kongressille 8. tammikuuta 
1918 kuuluisan 14 kohtaa sisältäneen puheen. Sen pääsisältönä oli vaatia uu-
denlaista avoimuutta kansainvälisiin suhteisiin. Ensimmäinen kohta kielsi sa-
laiset sopimukset ja vaati rehtiä diplomatiaa, toinen puolusti merten vapautta ja 
kolmas kansainvälisen kaupan vapautta. Neljäs kohta vaati asevarustelun ma-
daltamista. Viides sisälsi kolonialismin kritiikkiä. Kuudes kohta toivotti Venä-
jän tervetulleeksi vapaiden kansakuntien yhteisöön (society of free nations). 
Seitsemäs kohta vaati Belgian suvereenisuuden palauttamista ja kahdeksas 
Ranskan vapauttamista. Yhdeksäs vaati Italian rajojen selvitystä kansallisuuden 
mukaan. Kymmenes tarjosi Itävallalle uuden mahdollisuuden itsenäiseen ase-
maan. Yhdestoista ja kahdestoista kohta luonnostelivat Balkanin ja Ottomaani-
en valtakunnan uudelleenjakoa. Turkin salmet tuli avata ikuisesti kansainväli-
selle liikenteelle. Kolmastoista kohta vaati Puolan valtiota ja neljästoista uutta 

                                                 
79  Myöhemmin sopimus otetaan osaksi Amerikan mantereen kansainvälistä 

sopimusjärjestelmää Montevideossa joulukuussa 1933. Saman sopimuksen vuoden 
1949 luonnosversion mukaan “the states of the world form a community governed 
by international law.” 

 (www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/interam/itam03.htm). Tekstirakenteiden 
erona on, että jälkimmäinen on siirtynyt oletukseen ja käsitykseen kansainvälisten 
suhteiden omasta yhteiskunnasta. (Convention on Rights and Duties of States, 
December 26, Yearbook of the International Law Commision 1949. 61–216). in 
International Organizations and Integration, 620–625). Vrt. Amerikan hallitusten 
julistus ja keskustelu 1940 Havannassa kansojen (people) oikeudesta itsenäisyyteen ja 
itsemääräämiseen. (Uncio III, 147).  
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yleistä kansainvälistä järjestöä/liittoa (general association of nations) (The Pea-
ce Conference of Paris, 162). 

Tunnetusti nämä Wilsonin periaatteet eivät suoraan sävyttäneet maail-
manjärjestön muodostamista, kun Yhdysvaltain senaatti hylkäsi äänestyspää-
töksen jälkeen esityksen Kansainliittoon liittymisestä. Lähes kaikki muut Väli- 
ja Etelä-Amerikan valtiot siihen kuitenkin liittyivät. Tämä ei silti estänyt Ame-
rikan mantereen oman järjestelmän kehittämistä. Kansainliiton peruskirja sisälsi 
myös kuuluisan viittauksen Monroen doktiiniin:  

“Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international 
engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the 
Monroe doctrine, for securing the maintenance of peace” (Art. 21).  

Kansainliiton kriitikoille argumentteja tarjosivat paitsi Monroen doktriini, myös 
koko panamerikkalainen kansainvälisen oikeuden kehitystyö, joka tässä vai-
heessa oli viety pidemmälle kuin mikään muu kansainvälisen oikeuden järjes-
telmä.  

Elihu Root80, entinen presidentti William Howard Taft ja hänen entinen 
hallintonsa olivat huolestuneita Monroen doktriinin soveltuvuudesta uuteen 
järjestelyyn ja kyseenalaistivat myös koko järjestelyn tarkoituksemukaisuuden 
ja toimivuuden amerikkalaisten kannalta. (vrt. Marburg & Horace 1920 / Taft 
Papers). Tällä he viittasivat yleisemmin kansainvälisten suhteiden perusarkki-
tehtuuriin ja ongelmiin kuin pelkästään mannersulkuun81.  

Wilson puolestaan yritti kompromissina yhdistää Monroen doktriinin 
Kansainliiton suunnitelmaansa82. Hän käänsi doktriinin tarkoittamaan samaa 
kuin maailmanrauha, jolloin Kansainliittoa voitaisiin pitää doktriinin euroop-
palaisena (universaalina) laajennuksena. Wilsonin mukaan Monroen doktriini 
piti tulkita tulevaisuudessa koko maailmanrauhan ja Kansainliiton kautta.83  

Vuonna 1923 Santiago de Chilessä järjestettiin viides panamerikkalainen 
kokous. Se solmi sopimuksen sodan välttämiseksi Amerikan valtioiden kesken. 
Esikuvaa oli otettu Kansainliiton peruskirjasta. Sopimuksen 1. artiklan mukaan 

                                                 
80  Root, Elihu 1914; The Real Monroe Doctrine, Opening Address by Elihu Root, as 

President of the American Society of International Law, at the Eighth Annual 
Meeting of the Society April 22, 1914. 

81 Vrt. Rootin Nobel-puhe, jossa Root sanoo politiikassa hallitsevan heroismin ja 
kansallissankareiden historian, mikä sekä perustuu ongelmaan että luo siitä 
rakenteellisen ongelman. Nämä sankarit pyrkivät tekemään maailmasta oman 
näköisensä. (Chambers 1991, 28–35). 

82 Vrt. P. M. Brown 1920. Monroe Doctrine and the League of Nations. 
83 “…the Monroe Doctrine in future be interpreted in a manner prejudicial to the peace 

of the world, the League of Nations would be there to deal with it. He was prepared, 
if necessary, to delete the word “regional”…any understanding which infringed 
upon the territorial integrity or political independence of any State would be 
inconsistent with the Covenant. Any State which signed the Covenant obliged itself 
immediately to abrogate such an understanding. The inclusion of this reference to the 
Monroe Doctrine was in effect nothing but a recognition of the fact that it was not 
inconsistent with the terms of the Covenant.” (Wilson F. 1928, 83). 
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se ei vaikuta ”korkeiden osapuolien” tekemiin muihin sitoumuksiin (FHIG, 
III/2, 827).  

1930-luvun sopimusaineisto muodosti eräänlaisen lakipisteen amerik-
kalaisessa kansainvälisen oikeuden järjetelmässä. Kokouksia järjestettiin muu-
taman vuoden välein, ja jokainen kokous antoi julistuksen tai solmi sopi-
muksen. Näitä olivat vuoden 1933 yleisamerikkalainen sopimus sodan ja ag-
gression estämiseksi (Rio de Janeiro), vuoden 1933 Montevideon sopimus, vuo-
den 1936 Buenos Airesin sopimus rauhan ylläpitämisestä, turvaamisesta ja pa-
lauttamisesta sekä vuoden 1938 julistus solidaarisuuden periaatteista Ameri-
kassa. Vuoden 1933 Rio de Janeiron sopimuksessa oli lausuma, jonka mukaan 
osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että pysyvä riitojen sovittelujärjestö on paras 
tae rauhalle84.  

Samoin kuin jotkut eurooppalaiset aloitteet näiltä vuosilta, Buenos Airesin 
vuoden 1936 sopimus rauhan ylläpitämisestä, turvaamisesta ja palauttamisesta 
jätti hyvin avoimeksi sen, onko kysymys Amerikan mantereelle kehitettävästä 
vai universaalista järjestelmästä.85  

Buenos Airesin julistus meni ehkä kaikkein syvimmälle panamerik-
kalaisuuteen ja viittaa tähän isminä. Sopimus esitteli myös uudet yhteisökon-
septit American community of nations ja International American Community. (FHJG, 
Bd. III/2, 830). Julistuksen mukaan pan-amerikanismi on Amerikan kansainvä-
lisen lain periaate. Sen kautta on ymmärrettävissä kaikkien Amerikan tasavalto-
jen ”moraalinen unioni”, jonka mukaisesti ne puolustavat yhteistä intressiään, 
tasa-arvoa, keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa itsemääräämisoikeutta, 

                                                 
84 “Being convinced that one of the most effective means of insuring moral and material 

benefits the world derives from peace is through the organization of a permanent 
system of conciliation of international disputes, to be applied upon a violation of the 
hereainafter mentioned principles.”(FHIG, III/2, 975). 

85 “Consultation in the Event the Peace of the American Republics is menaced Article 1: 
In the event that the peace of American Republics is meanced, and in order to 
coordinate efforts to prevent war, any of the Governments of American Republics 
signatory to the treaty of Paris of 1928 or to the Treaty of Non-Aggression and 
Conciliation of 1933, or to both, whether or not a member of other peace 
organization, shall consult with the other Goverments of the American Republics, 
which, in such event, shall consult together for the purpose of finding and adopting 
methods of peaceful cooperation.”  

 “Consultation in the event of war between American States and of War outside 
America  

 Article 2: In the Event of war, or a vital state of war between American States, the 
Goverments of the American Republics represented at this Conference shall 
undertake without delay the necessary mutual consultation, in order to exhange 
views and to seek, within the obligations resulting from the pacts above mentioned 
and from the standards of international morality, a method of peaceful collaboration; 
and in the event of an international war outside America which might menance the 
peace of the American Republics, such consultation shall also take place to determine 
the proper time and manner in which the signatory States, if they so desire, may 
eventually cooperate in some action tending to preserve the peace of the American 
Continent.” (FHIG, III/2, 1815-1945, 831-832). 
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vapaata kehitystä ja niitä yhdistävia tasavaltalaisia instituutioita ja yhteistä de-
mokratiaa kaikkialla Amerikassa. (FHJG, Bd. III/2, 830).86 

Vuoden 1938 Liman kahdeksas panamerikkalainen konferenssi antoi julis-
tuksen solidaarisuuden periaatteista Amerikassa. Se oli amerikkalaista henkistä vel-
jeyttä korostava dokumentti. Julistuksen mukaan ”Amerikan kansat (The peop-
le of America) ovat saavuttaneet henkisen ykseyden tasavaltalaisten instituuti-
oidensa samankaltaisuuden johdosta ja sen takia, että Amerikan kansat ovat si-
toutuneet ehdottomalla tavalla kansainväliseen oikeuteen ...   Amerikan valtioi-
den keskinäinen persoonan, suvereenisuuden ja itsenäisyyden kunnioitus 
muodostaa kansainvälisen järjestyksen pääolemuksen, se saadaan kestämään 
tukeutumalla mantereen sisäiseen solidaarisuuteen.”87.  

Sopijat myös vahvistivat torjuvansa yhdessä ulkopuolisen intervention. 
Toinen Limassa vuonna 1938 annettu julistus Amerikan periaatteista oli 

täysin erilainen. Se oli ilmeisesti suunnattu eurooppalaisille ja pääsanoma oli in-
tervention vastustaminen. Sotaa ei saa käyttää kansallisen eikä kansainvälisen 
politiikan välineenä. Riidat pitää ratkaista rauhanomaisin keinoin. Sopimusten 
kunnioittaminen muodostaa erottamattoman osan kansainvälistä oikeutta. 
Kansainvälinen yhteistyö on välttämätön edellytys edellä mainituille periaat-
teille. (Declaration on American Principles, Lima, 24. Dec. 1938. (FHIG, III/2, 
834). 

Panaman kokouksessa vuoden 1939 lopussa Amerikan mantereen halli-
tukset julistautuivat puolueettomiksi sodassa. Julistuksessa kuitenkin mainit-
tiin, että alkanut sota voi aiheuttaa hyvin odottamattomia seurauksia, jotka vai-
kuttavat Amerikan valtioiden perustavanlaatuisiin intresseihin. Sotaa käyvät 
valtiot voivat pyrkiä tuottamaan kärsimystä myös puolueettomille. Tätä uhka-
kuvaa torjuaksen Amerikan hallitukset julistivat Amerikan mantereen ympäril-
le turvallisuusvyöhykkeen. (FHIG, III/2, 1263). 

Yhdysvallat liittyi sotaan Atlantin peruskirjalla 14. elokuuta 1941. Perus-
kirja oli samalla Yhdysvaltojen ja Britannian hallitusten yhteinen periaatejulis-
tus. Julistuksen mukaan ne eivät halunneet tehdä alueellisia muutoksia, elleivät 
nämä ole sopusoinnussa kansan (people) ilmaiseman tahdon kanssa. Atlantin 
peruskirja sai seurakseen Atlantin julistuksen, johon tulivat mukaan myös 
muut liittoutuneet.  

                                                 
86 ”That Pan-americanism, as a principle of American international law, by which is 

understood a moral union of all of the American Republics in defence of their 
common interest base upon the most perfect equality and reciprocal respect for their 
rights of autonomy, independence, and free development, requires the proclamation 
of principles of American international law“…that the American nations, true to their 
republican institutions, proclaim their absolute juridical liberty, their unrestricted 
respect for their several sovereignty, and the existence of a common democracy 
throughout America.” (FHJG, Bd. III/2, 830). 

87  ”The people of America have achieved spiritual unity through the similarity of their 
republican institutions…,through their absolute adherence to the principles of 
international law”… “The respect for personality, sovereignty, and independence of 
each American State constitutes the essence of international order sustained by 
continental solidarity..” (FHIG, III/2, 832). 
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“Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, 
liberty, independence, and religious freedom and to preserve human rights and 
justice in their own lands, as well as in the other lands, and that they are now 
engaged in a common struggle against savage, brutal forces, seeking to subjugate the 
world.” (FHIG, III/2, 1288).  

Atlantin julistuksen kohdassa kolme sanotaan kaikkien kansojen omaavan oi-
keuden valita itse oman hallitusmuotonsa. (Declaration of Accession of the Uni-
ted Nations to the Atlantic Charter, 1942, 1. Jan.).88 Sodan aikana vuonna 1942 
Amerikan mantereen juridinen komitea (Inter-American Juridical committeee) an-
toi julkilausuman Fundamental Principles of International Law. Raportti oli kirjoi-
tettu sodan aikana puolustamaan rauhaa ja oikeudenmukaisia menettelyjä.  

Sota ja natsi-Saksan edustama systeemi olivat ilmeinen syy siihen, että 
kansainvälisen oikeuden ja yhteisön nimissä sanottu sanoma tiukentui ja uni-
versalisoitui. Julkilausuman mukaan vakavat kansainvälisen oikeuden loukka-
ukset olivat tehneet entistä tärkeämmäksi painottaa kansainvälisiä periaatteita. 
Tapahtumat ovat asettaneet Amerikan yhteisön (American community) uuden-
laiseen tilanteeseen.  

“on the basis of respect for morality, traditional principles, the observance of treaties, 
good faith, ans the rules of humanity, repudiating every act contrary to these 
essential standards of civilization”. The American republics resolve to reaffirm in the 
most solemn manner the following principles which they believe to be fundamental 
in the relations of States and essential to the maintenance of peace and justice in 
international relations….” (Fundamental Principles of International Law. 1943, 22.  

Julistuksen ensimmäisen pykälän mukaan kansainvälisen oikeuden perusperi-
aatteet ja perusmenettelysäännöt ylittävät yksittäisen valtion tahdon (“which 
take priority over the will of the Individual State”). Julistuksen mukaan perus-
periaatteet johtavat moraalilaista, joka on kristittyjen valtioiden yhteistä perin-
töä. Nämä perusperiaatteet oli julistuksen mukaan hyväksytty 1800-luvulla 
myös ei-kristillisissä maissa oikeana menettelyn säännöstönä. Sopimus painotti 
valtioiden itsenäisyyttä, tasa-arvoisuutta, hyviä naapuruussuhteita, avointen 
sopimusten tekoa hyvässä uskossa ja aggression kieltämistä valtioiden välillä 
(AJIL 1943, Supp. 37/1943, 21). 

Kun Saksan ja Italian joukot valloittivat puolueettomia maita, joutui Yh-
dysvaltojen hallitus miettimään mahdollista keskusvaltojen voittoa. Japanin laa-
jentuvat sotatoimet Aasiassa ja Tyynellä merellä saivat suuremman huomion. 

                                                 
88 Yhdistyneiden kansakuntien julistuksesta ulkoministeri Hull esittelee Rooseveltille 

muistion maaliskuussa 1943. Hull liittää mainitun julistuksen vapauden, 
itsenäisyyden, ihmisoikeuksien ja oikeuden vakuutukseen kolonialismista 
vapautumisen ”It is the duty and the purpose of those of the United Nations which 
have, owing to past events become charged with reponsibilities for the future of 
colonial areas to cooperate fully with the peoples of such areas toward their 
becoming qualified for independent national status.” (Memorandum for the 
President, Appendix 12, March 17. 1943). 
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Tammikuun 6. vuonna 1941 Roosevelt piti four freedoms89 -puheensa, jossa va-
pauksien sanoma on universaalinen.  

Panamerikkalaisessa sarjassa siirryttiin taas uuteen vaiheeseen, kun Yh-
dysvallat liittyi sotaan. Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat kirjoittaneet elokuus-
sa 1941 Atlantin peruskirjan. Muut liittoutuneet liittyivät siihen Atlantin julis-
tuksella 1. tammikuuta 1942. Atlantin peruskirjan tyyli oli hyvin suora ja puhut-
televa. Kuudennen kohdan mukaan  

“after the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace 
which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own 
boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live 
out their lives freedom from fear and want”(FHIG, III/2, 1286)90.  

Tammikuussa 1942, muutama päivä japanilaisten Pearl Harboriin tekemän 
hyökkäyksen jälkeen, Yhdysvallat pyrki muuttamaan koko mantereen asennoi-
tumista akselivaltoihin. Se pyysi koolle Amerikan valtioiden kokouksen Rio de 
Janeiroon.  

Rio de Janeiron kokouksessa Etelä-Amerikan valtioista erityisesti Argen-
tiinan, mutta myös Brasilian, Chilen ja Perun tavoitteena oli pysyä edelleen so-
dan ulkopuolella.91 Ne saivat Yhdysvallat kuitenkin mukaan julistukseen, jonka 
mukaan ”Amerikan tasavallat suosittelevat diplomaattisten suhteiden katkai-
semisesta Japanin, Saksan ja Italian kanssa, koska ensiksi mainittu valtio on 
hyökännyt ja kaksi muuta julistanut sodan yhdelle Amerikan mantereen maal-
le” (Hull 1948,1149).92 ”Suositella” oli ulkoministeri Cordell Hullin mielestä lii-
an vähän tilanteessa, jossa Japani oli jo aloittanut sodan Yhdysvaltoja vastaan. 
Erityisesti Argentiina oli tässä vaiheessa haluton menemään yhtään pidemmäl-
le. (Hull 1948, 1149).  

                                                 
89  “Freedom from want, freedom from fear, freedom of speech, freedom of worship”. 

(vrt. Uncio I, 234). Vrt. President Roosevelt’s Message To Congress on the Atlantic 
Charter, Aug. 21. 1941: “It is also unnecessary for me to point out that the declaration 
of principles includes of necessity the world need for freedom of religion and 
freedom of information. No society of the world organized under the announced 
principles could survive without these freedoms which are a part of the whole 
freedom for which we strive”. APYLS, www.yale.edu/ 
lawweb/avalon/wwii/atcmess.htm).  

90  “They believe that all of nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons 
must come to the adandonment of the use of force. Since no future peace can be 
maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which 
threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending 
the establishment of a wider and permanent system of general security, that the 
disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all 
other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing 
burden of armaments.” (Atlantic Charter, kohta 8). 

91  vrt. Fenwick 1942. The Third Meeting of Ministers of Foreign Affairs at Rio de 
Janeiro.  

92 ”The American Republics,…recommend the breaking of their diplomatic relations 
with Japan, Germany, and Italy, since the first-mentionde State attacked and the 
other two declared war on an American country.” (Hull 1948, 1149). 
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Vuoden 1945 Meksikon konferenssi hyväksyi päätöslauselman On the Es-
tablishment of a General International Organization. Siinä esitettiin ensimmäistä 
kertaa selkeästi uudelle “universaalille organisaatiolle” suuria mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa ja vähennettiin retoriikkaa, joka luo tulevaisuuskuvan Ameri-
kan mantereen kansainvälisen oikeuden järjestelmän kehityksenä.  

“The aspiration of universality as an ideal toward which the Organization should 
tend in the future: b) The desirability of amplifying and making more specific the 
enumeration of the principles and purposes of the Organization: c) The desirability 
of amplifying and making more specific the powers of the General Assembly in order 
that its action, as the fully representative organ of the international community may 
be rendered effective, harmonizing the powers of the Security Council with such 
amplication”. (PFPR 1949, 405).  

Meksikon kokouksessa pohdittiin myös yleisen kansainvälisen organisaation 
vaikutussuhdetta Amerikan mantereen omaan suhdejärjestelmään (”inter-
American system”). Universaalin maailmanorganisaation julistuksen kohdan (f) 
mukaan osapuolet suosittelivat Amerikan mantereen ongelmien ratkaisemista 
pohjaten ”Amerikan mantereen menetelmiin ja menettelytapoihin, joskin vain 
sellaisiin, jotka ovat harmoniassa vastaavien yleisen kansainvälisen järjestön 
hyväksymien sääntöjen kanssa” (PFPR 1949, 406). Näin haluttiin pitää molem-
mat vaihtoehdot käytettävissä mutta samalla niiden suhde nähtiin harmoniassa.  

Meksikon kokous hyväksyi myös päätöslauselman ”Amerikan valtioiden 
keskinäisestä avusta ja Amerikan solidaarisuudesta” (Act of Chapultepec). Sen 
Amerikan mannerta käsittävän kollektiivisen turvallisuuden sitoumuksen mu-
kaan hyökkäys yhtä Amerikan valtion suvereenisuutta ja alueellista koskemat-
tomuutta vastaan on hyökkäys kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita Amerikan 
valtioita kohtaan. Sen lisäksi sopimusosapuolet sitoutuivat käyttämään yhdessä 
asevoimaa estääkseen hyökkäyksen. (PFPR 1949, 406). 

Näiden aineistojen tarkastelun kautta voidaan väittää, että sekä Kansain-
liiton että YK:n perustamiseen liittyi ristiriitakysymyksiä, jotka vallitsivat uni-
versaalimman puolustusmekaniikan ja Amerikan mantereen oman puolustus-
järjestelmän välillä. Näitä kysymyksiä puettiin Monroen doktriinin muotoon 
vielä YK:n perustamisen viimeisinä vuosina. Sanastossa tuli myös selvästi esille, 
että kulloisessakin tavoitellussa mallissa tulevaisuuden kansainvälisestä järjes-
telmästä yhteisökielikuvat näkyivät hyvin (FRUS, UN 1945, 634). 

Meksiko esitteli vuoden 1945 San Franciscon kokouksessa (hallitusten 
muutosehdotukset Dumbarton Oaksin peruskirjaluonnokseen) raportin Project 
for the Constitution of a “Permanent Union of Nations”, jonka Meksikon ulkominis-
teriö oli valmistellut ja osoittanut Yhdysvaltojen hallitukselle 5. syyskuuta 1944 
(Uncio, Vol. III, 166–174 ). Se oli ensimmäinen asiakirja, joka esittää selkeästi 
kansainvälisten suhteiden perusrakenteeksi rinnakkaiset kansojen oikeuden ju-
listuksen ja ihmissoikeusjulistuksen sekä lisäksi uudenlaisen yhteisömetaforii-
kan.  

Panaman muutosehdotus Dumbarton Oaksin peruskirjaluonnokseen puo-
lestaan esitteli ensimmäisen version ihmisoikeusjulistuksesta ja kansojen oike-
uksien ja velvollisuuksien julistuksesta. (Uncio, Vol. III, 265–277). Panaman esi-
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tyksessä kansainvälinen oikeus tunnustettiin hallitusten menettelytapa-
sääntöjen perustaksi. Lisäksi siinä esitettiin, että kansainvälisen yhteisön jäsenet 
sitoutuvat noudattamaan säännöstöjä, jotka asetettiin julistuksissa Declaration of 
Rights and Duties of Nations ja Declaration of the International Rights and Duties of 
Man. Julistukset tulee ottaa peruskirjan liitteiksi ja niiden periaatteet tarkistaa 
aika ajoin. Jäsenkansakuntien tulee ottaa välittömästi nämä standardit lainsää-
dännöllisillä toimilla käyttöönsä. Lisäksi kansakuntien välille muodostetaan 
pysyvä unioni (Permanent Union). 

Panamerikkalaista keskustelua on tähän asti aivan liiaksi ymmärretty pel-
käksi pyrkimykseksi sulkea Amerikan manner eurooppalaiselta vaikutuspiiril-
tä. Kysymys eri kokouksissa ja poliittisissa päätöksissä oli kuitenkin myös siitä, 
millaisiksi kansainväliset järjestelmät kehittyvät. Erityisen kiinnostava pohdin-
nan aihe panamerikkalaisissa keskusteluissa oli se, minkälainen valtiomuoto 
kehittyy Euroopassa.  

Kysymys oli myös muista kansainvälisoikeudellisista lähestymistapojen 
eroista, joita oli paljon vaikeampi sovittaa yhteen kuin yleisesti on uskottu. 
Kansainliiton perustamisen jälkeen yhdysvaltalainen keskustelu huojui eri yh-
teisövaihtoehtojen välillä aina Japanin Pearl Harbor -iskuun asti. Kysymys oli 
siis siitä, pitäisikö kehittää Amerikan mantereen järjestelmää vai ryhtyä järjeste-
lyihin Euroopan valtioiden kanssa.93. 

                                                 
93  Vrt. ratkaisut amerikkalaisesta itsepuolustusjärjestelmästä heti YK:n perustamisen 

jälkeen,  (Campbell, Thomas M., Herring, George C. 1975. (ed.). Diaries of Edward R. 
Stettinius Jr. 1975, 359). 



 

4  KANSAINLIITTO JA KANSOJEN OIKEUDEN 
VANHA PERINTÖ  

 
 
4.1 Euroopan konsertti 

Samaan aikakauteen kuin edellä käsitellyt vanhan retoriikan kritiikit, sijoittuu 
myös kansojen oikeuden peruskirja-aineiston ensimmäinen suuri reformi. Tämä 
työ tehtiin Napoleonin vastaisten sotien jälkeen ja Ranskan vallankumouksen 
inspiroimana. (vrt. Watson 1992, 238–242).  

Pyhä Allianssi oli kaikkein uskonnollisin restauraation luomista järjestel-
mistä. Allianssiin kuuluivat vain Itävalta, Preussi ja Venäjä. Nämä vallat (Po-
wers) asettivat pyhän kolmiyhteyden nimissä kristinuskon opetukset keskinäis-
ten suhteidensa periaatteiksi. Allianssin tarkoituksena oli sekä suojella Euroo-
pan rauhaa, uskontoa että oikeudenmukaisuutta (Religion, Peace and Justice). 
(FHIG, III/1, 107). 

Wienin kongressin varsinainen pääjärjestely oli ”Euroopan konsertti”. Se 
oli sopimusjärjestely, jossa mukana olivat kaikki Euroopan suurvallat, myös 
Ranska ja Brittiläinen Imperiumi. Vuonna 1856 mukaan hyväksyttiin myös Ot-
tomaanien valtakunta. Konsertti-järjestelmä oli kirjoitettu kansainvälisten suh-
teiden järjestelmäksi avainkonseptina droit de gens, jolla pyrittiin monarkioiden 
sisäiseen turvallisuuteen, keskinäiseen rauhaan ja mantereen poliittiseen vakau-
teen (vrt. Steiger 1992/Völkerrecht, 124). Päämotivaationa oli siis hillitä Rans-
kan vallankumouksen ja Napoleonin jälkeistä poliittista liikehdintää. Lisäksi se 
muodosti perustamissopimuksella Saksan liiton. 

Konsertti tuotti sopimusaineistoon uudella tavalla sopijavaltioiden sisäi-
siin tilanteisiin ja rauhattomuuteen projisoivan tarkasteluhorisontin. Kansainvä-
listen suhteiden metaforien luomisessa järjestelmä sisälsi joitakin uusia avauk-
sia. Vuoden 1815 Pariisin sopimus esitteli yksityiskohtaisesti ajatuksen, jonka 
mukaan Eurooppaa määrittelee perustuslaillinen monarkia, myös uuden eu-
rooppalaisen liiton yleinen valtiosääntömalli. ”Europe is essentially interwoven 
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with the confirmation of the order of things founded on the maintenance of the 
Royal Authority and of the Constitutional Charter,”94 (FHIG, III/1, 101).95 

Konsertin Aachenin julistus vuodelta 181896 oli ensimmäinen ja pitkään 
ainoa, joka käytti muotoiluja ”l’observation .. des principes du droit des gens”, 
”principes qui dans leur application à un état de paix permanent”, sekä jäseniin 
viitaten ”garantir …la stabilité de l’ association génerale”. (Steiger 1992 / Völ-
kerrecht, 123, vrt. League of Nations 1917, World Peace Foundation, 271–272).  

Julistuksessa käytettiin myös ilmauksia, jotka yhdistivät kansojen edun 
monarkiaan ja rauhan säilymiseen monarkioiden välillä.97 Ykseys ja droit des 
gens perustuivat muutamia ”kansojen yhteiseen tahtoon” vetoavia kohtia lu-
kuunottamatta korkeiden sopijaosapuolien liiton muodostamille sopimus- ja 
verkostosuhteille. Jonkinlaisia alkeita varsinaisten kansojen muodostamasta yh-
tenäisemmästä Euroopasta voitiin jo siihen kohdistuvasta kritiikistä myös lu-
kea. 

Krimin sodan päättävässä sopimuksessa käytettiin muotoilua ”d’intérêt 
général” kuvaamaan yhteistä sitoumusta, joka takasi Ottomaanien valtakunnan 
itsenäisyyden ja koskemattomuuden. Sopimuksessa toivotettiin Ottomaanien 
valtakunta tervetulleeksi mukaan järjestelmään, jota kutsuttiin Euroopan kon-
sertin julkisoikeuden järjestelmäksi (”déclarent la Sublime Porte admise à parti-
ciper aux avantages du droit public et du concert européens”). (FHIG, III/1, 23). 
Laajennetun konsertin Kongon sopimus vuodelta 1885 oli puolestaan ensim-
mäinen asiakirja, joka käytti ilmausta ”droit international public” (Steiger 
1992/Völkerrecht, 125, ja FHIG, III/1, 310, vrt. Schmitt 1950, 188–193). 

Euroopan konsertti perusti myös Saksan liiton (vrt. Reinin liitto) ja loi sille 
monia toimielimiä. Sopimuksen ensimmäisen artiklan mukaan Saksan liitto on 
kansojenoikeudellinen yhteenliittynä (”Der deutsche Bund ist ein völkerrecht-
licher Verein”). (1820). Saman artiklan mukaan „Bundesversammlung, aus den Be-
vollmächtigten sämmtlicher Bundesglieder gebildet, stellt den Bund in seiner Gesamm-
heit vor, und ist das beständige verfassungsmässige Organ seines Willens and Han-
delns“. (Wiener Schlußakte, Bundes-Supplementarenakte). Sopimus myös pe-
                                                 
94 Monarkian historiassa Charta merkitsi erikoisoikeuksien julistusta. Hinsleyn  mukaan 

Euroopan konsertin ja Pyhän Allianssin järjestelyihin viitattiin aikalaiskontekstissa 
konseptilla “Great Charter” (Hinsley 1963, 203). Britannian vanhat oikeusjulistukset 
ovat Charta libertatum ja Magna Charta. Jälkimmäinen vuodelta 1215 on varhainen ja 
kuuluisa vapaiden kansalaisten (omistavan luokan) omaisuuden 
loukkaamattomuuden ja oikeusturvan julistus (vrt. Kleinheyer 1972/Grundrechte, 
1048). Chartoja olivat Romanovien Venäjän aatelistolle antamat oikeuksien 
julistukset (Bakunin 1996: Russische Zustände, 10) ja Ranskassa Ludvig XVIII:n 
Charte, vuoden 1814 Ranskan monarkian vahvistava ”toisen ranskalaisen 
valtiosääntöaallon” perustuslaki. (vrt. Rotteck, Welcker 1845). 

95 vrt. Ranskalainen Kansainliiton suunnittelu jättää epäselväksi, viittaako konstituutio 
kansakunnan omaan perustuslakiin vai kansainväliseen malliin. 

96 Sopimus allekirjoitetaan Itävallan, Preussin, Venäjän, Iso-Britannian ja Ranskan 
kesken lokakuussa 1818. Amerikan Yhdysvaltojen puolueettomuusjulistus on 
annettu puoli vuotta aikaisemmin  

97  “interests of their people”, ”the intimate union established among the monarchs…the 
sovereigns … august union”. (Declaration of Aix-la-Chapelle, A League of Nations. 
1917. 271-272). 
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rusti liittoyhdistyksen, (Bundesverein), liittokokouksen (Bundesversammlung), 
liittohallituksen (Bundesregierung), käsityksen liiton osavaltiosta (Bundesstaat) 
ja auktorisoi koko joukon muuta liittosanastoa: Bundesbeschlüsse, Gesammheit des 
Bundes, (Bundesglied), Bundesacte, Bundesgebiet, Bundespflicht, Bundeskriege, Bun-
descontigent, Bundestage.  

Kuten jo edellisessä luvussa mainitsin, Saksan liitto motivoi 1800-luvun 
alkupuoliskolla kysymyksenasetteluja, jotka koskivat itse liiton luonnetta. Täl-
laisia olivat valtiollisen suvereenisuuden jaettavuus (vrt. Koselleck/Staat und 
Souveränität, 3, ja Koselleck 1972/Bund, 635–637), liiton kansojenoikeudelliset 
laajentamismahdollisuudet ja itse liiton kansojenoikeudellinen luonne (Bun-
desstaat, Staatenbund) (vrt. Koselleck 1972/Bund, 635 ja 651).  

 
 

4.2 Haagin rauhankonferenssit 

Vuoden 1899 Haagin rauhankonferenssi teki ensimmäistä kertaa todella tar-
peelliseksi kansainvälisten suhteiden sopimusaineistossa laajempaa valtioiden 
joukkoa kuvaavan kielen.  

Ensimmäistä sopimussarjaa valmisteli 27 valtiota, mukaanlukien Yhdys-
vallat ja Meksiko ja Aasian valtioista Japani, Kiina, Persia ja Siam.  Toisessa 
Haagin konferenssissa (1907) oli mukana jo 43 valtiota, joista 17 Amerikan man-
tereelta ja neljä Aasiasta98.  

Aloite Haagin rauhankonferenssista yhdistetään Venäjän ulkoministerin, 
kreivi Nikolai Muravjevin kahteen kirjeeseen vuodelta 1898 (12.8.1898 ja 
30.12.1898)99. Niistä ensimmäinen ilmaisee Venäjän keisarin olevan yhtä mieltä 
hänen kirjeessään asettamista pyrkimyksistä.  

Muravjevin tavoitteena oli ylenpalttisen asevarustelun vähentäminen. Sii-
tä oli hänen mielestään tullut kaikille kansakunnille suuri rasite. Se estää toteut-
tamasta ihanteellisia tavoitteita, joihin kaikkien hallitusten tulisi pyrkiä. Murav-
jev liitti arvioonsa myös asevarustelusta aiheutuvan taloudellisen kriisin mah-
dollisuuden. Jos tämän asiantilan annetaan jatkua, se johtaa kaikille epäedulli-
siin seuraamuksiin.100 (vrt. Documents Relating to the Program of the First 
Hague Peace Conference, 1921, 1–3; ja Scott 1918, xv–xvi ja McCoubrey ja Nigel 
D. White 1992, 221). 

                                                 
98  Vuonna 1878 Berliinin kongressiin osallistui viiden Euroopan johtavan valtion (Iso-

Britannia, Itävalta-Unkari, Preussi, Ranska, Venäjä) lisäksi Turkki. Berliinin Afrikan 
kysymysten konferenssiin vuosina 1884–85 otti osaa 12 valtiota, niiden joukossa 
Yhdysvallat. (Steiger 1992/Völkerrecht, 125). Vrt. Meurer Die Haager 
Friedenskonferenz – Das Friedensrecht der Haager Konferenz, 1905. 

99  Vrt. Hilaire McCoubrey & Nigel D. White 1991, 221. 
100  “it will inevitably lead to the very catalysm which it is desired to avert, and the  

impending horrors of which are fearful to every human thought.” (vrt. Documents 
Relating to the Program of the First Hague Peace Conference, 1921, 1–3). 
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Vuoden 1899 julistus oli alkupiste monille uusille näkemyksille diplomati-
an sanastossa. Perusideana julistuksessa on rakentaa sopijoiden välille synty-
västä ykseyden abstraktiosta oikeudellinen järjestelmä. Se perustetaan korkei-
den sopijaosapuolien solmimalle liitolle. Sen rinnalle nostetaan yleinen hu-
maanisuus ja sen luonnonoikeudellinen laajennus. Kun lisäksi sopimuksessa 
mainitaan muodostettavan kansainvälisoikeudellinen toimielin, tulee sopimuk-
sesta esille myös uudenlainen tarve käyttää monimuotoisempaa käsitteistöä 
kuvaamaan valtioiden muodostamaa perhettä, uusia toiveita monipuolisem-
mista ”maailmanelimistä”, näiden kaikkien suhdeverkostoista ja ylipäänsä uu-
denlaisesta kansainvälisestä yhteisöllisyydestä.  

Näiden peruskirjauudistusten suurin vaikutus näkyi diplomatian sijasta 
keskustelussa, jonka ”Haag” sai aikaan. Esimerkiksi itävaltalainen aktivisti Al-
fred Fried vaati organisoimaan maailman: ”organisiert der Welt”. Sen hän esitti 
pasifismin ja kansainvälisen tietoisuuden levittämiseen tarkoitetussa Friedens-
Wartessa 1906. Friedens-Warte oli kansainvälisen oikeuden juristien pasifistisii-
ven tärkeimpiä lehtiä saksankielisellä alueella (vrt. Porsch 1999).101 

Haagin toiseen rauhankonferenssiin osallistunut Theodore Rooseveltin 
hallituksen ulkoministeri Elihu Root otti 1905 Nobel-puheensa rungoksi rauhan 
muutosta estävien rakenteiden problematiikan. Rootin hyvinkin negatiivisen 
käsityksen mukaan sodat ovat muokanneet ihmiskunnasta eräänlaisen katastro-
fien tarinan, jossa sodan sankarikultti muokkaa maailmaa kaltaisekseen enem-
män kuin mikään muu.  

“To deal with the true causes of war one must begin by recognizing as of prime 
relevancy to the solution of the problem the familiar fact that civilization is a partial, 
incomplete, and, to a great extent, superficial modification of barbarism..... War was 
forced upon mankind in his original civil and social condition. The law of survival of 
the fittest led inevitably to the survival and predominance of the men who were 
effective in war and who loved it because they were effective. War was the avenue to 
all that mankind desired.... Love of fighting was bred in the blood of the race, 
because those who did not love fighting were not suited to their environment and 
perished.” (Chambers 1991, 29).  

Todellisen rauhanjärjestelmän tulisi siis tarjota keinot päinvastaiseen kehityk-
seen. Sen tehtävä olisi hallitsevien uskomuskoodien ja rakenteiden purkaminen. 
Jäykkinä poliittisina rakennelmina ”vanhat yhteiskunnat” ovat itse auttamat-
toman kykenemättömiä pääsemään ulos negatiivisesta kehityksestä. Tätä var-
ten tarvitaan uusia järjestelyjä, joilla voitaisiin katkaista negatiivinen kehitys.  

Rootin tapa käsitellä historiaa sivilisaation historiana, ja siinä hänen 
omaksumansa ihmiskäsityksen syvällinen negatiivisuus, on ilmeinen syy sii-
hen, miksi nobelistia ja yhtä keskeistä Haagin rauhankonferenssin osallistujaa 
on pidetty ”äärikonservatiivina ja sosiaalidarwinistina”. (Chambers 1991, 28). 
Tosin Rootin kerronnassa on nähtävissä myös tyypillisellä tavalla tavoiteltu 
hyöty ja yksinkertainen asetelma aikakerrostumien käytössä, missä erittäin ne-
gatiivinen historian käsitys toimii vastakohtana tulevaisuuden kuvaukselle ja 

                                                 
101  Vrt. Walther Schücking 1909. Die Organisation der Welt.  
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ne molemmat yhdistyvät argumentiksi kansainvälisten suhteiden uudelle te-
hokkaalle organisoinnille. 

Haagin avaama kehityskausi ja solidaarisuuden nakymät kariutuivat no-
peasti. Esimerkiksi Normann Angellin teoksessa The Foundations of International 
Polity aikakerrostumat olivat kehityshistoriikille ominaisella tavalla kerronnan 
pääkeinoja. Hänellä Haagin avaamat suuret tulevaisuuden näkymät sekoittui-
vat sodan herättämiin pelkoihin, jotka puolestaan uudella tavalla avasivat joita-
kin ja sulkivat toisia käsityksiä maailman ykseydestä.  

Norman Angellin teos maailmansodan aloitusvuodelta 1914 sanoi tarkoi-
tuksena olevan  

“to show that the political ideas which are present shape the conduct and determine 
the attitude of one State to another in Europe, and give to international relationship 
its present character, are erroneous, despite their general acceptance as self-evident 
and axiomatic; that they are the outcome of certain abstract theories at variance with 
the facts…The story of civilization is the story of the development” (Angell 1914, xv). 
Angellin projektissa politiikka oli 1910-luvun tilanteessa olemukseltaan globaalia 
siksi, että vanhojen teorioiden ja mallien katsottiin olevan ristiriidassa ajan 
vaatimusten kanssa. Tämän kautta tekijä maalasi esiin myös tulevaisuuden 
kehityskuvan, joka tekisi maailmasta yhtenäisemmän. Angell myös esitti 
maailmansodan aikana teoksessaan America and the New World-State – A Plea for 
American Leadership in International Organization vetoomukseen Amerikalle, että sen 
tulisi ottaa vastuu maailmanjärjestön organisoimisesta (Angell 1915). 

Haagin sopimuksen esipuhe luetteli projektin kuusi pyrkimystä. Niitä olivat 
ensiksikin pyrkimys yleiseen maailmanrauhaan, keskinäiseen sopuun ja riitojen 
sovittamiseen. Toiseksi esipuheessa todettiin sitoutumisen henkisyyteen ja soli-
daarisuuteen määrittelevän sivistyskansakuntien muodostamaa yhteenliitty-
mää (”the solidarity which unites the members of the society of civiliced na-
tions”). Kolmanneksi se kuvasi yhteisöä oikeuden valtakuntana. (“extending 
the empire of law and of strengthening the appreciation of international jus-
tice”). Neljänneksi se perusti edellä mainitulle oikeuden alueelle pysyvän tuo-
mioistuimen sovittelemaan osapuolten välisiä riitoja (“the permanent institu-
tion of a court of Arbitration, accessible to all, in the midst of the independent 
Powers, will contribute effectively to this result”). Viidennessä kohdassa tuo-
mioistuinta kutsuttiin yleiseksi ja sääntömääräiseksi organisaatioksi (“general 
and regular organization”), ja kuudennessa tehtiin vielä määritelmä suhteessa 
valtio-käsitteeseen toteamalla valtioiden turvallisuuden (security of states) riip-
puvan yleisemmästä kansojen hyvinvoinnista (welfare of peoples) (Scott 
1916)102.  

                                                 
102  “His Majesty the German Emperor, King of Prussia etc, Animated by a strong desire 

to concert for the maintenance of the general peace; Resolved to second by their best 
efforts the friendly settlement of international disputes; Recognizing the solidarity 
which unites the members of the society of civiliced nations; Desirous of extending 
the empire of law and of strengthening the appreciation of international justice; 
convinced that the permanent institution of a court of Arbitration, accessible to all, in 
the midst of the independent Powers, will contribute effectively to this result; Having 
regard to the advantages attending the general and regular organization of arbitral 
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Kohtien 1–4 voidaan sanoa edellyttävän uudenlaista retoriikkaa kuvata 
maailmaa yhteisönä, ja kohdat 4–6 lisäsivät tällaisen uuden mekaanisen kielen 
tarvetta, koska ne kuvasivat syntyviä uusia toimielimiä. 

Työni seuraavien kappaleiden kannalta on merkitsevää myös se, että kun 
kansainväliselle järjestelmälle luotiin uusia kansallisesta päätöksenteosta itse-
näisempiä toimielimiä, otettiin käyttöön organisatorinen sanasto.103 Niin kapea 
kun se vielä olikin, sillä onnistuttiin luomaan uutta virtaa keskusteluun. Mitään 
laaja-alaisempia yhteisömetaforisia käsitteitä Haagin minimaalinen käsitys 
”maailmanjärjestöstä” ei vielä tarvinut, koska Haagin projekti oli rajattu pelkäs-
tään sodan ehkäisemiseen ja sääntelyyn. Siihen ei edes myöhemmin ole liitetty 
poliittista kiistakysymystä siitä, tavoitteleeko kansainvälinen järjestö kehityksen 
säilyttämistä vai sen edistämistä. 

 
 

4.3 Kansakuntien liitto 

Kuten jo johdannossa mainitsin, Kansainliiton valmis peruskirja ei käytä ilmai-
suja, jotka kuvaisivat maailmaa yhteisönä. Siinä ei mainita sanoja kansainväli-
nen yhteisö (international community) tai edes vanhaa kansojen oikeuden yh-
teenliittymää (society of nations).  

Kansainvälisten suhteiden rakenne oli siis muodostettu kansakunnan-
konseptin varaan. Peruskirja oli sopimus kansakuntien välillä. Liigaa, jonka 
Kansainliitto muodosti, ei ollut tarkoitettu kaikki kattavaksi yhteenliittymäksi, 
vaan se on mahdollista suomentaa liittoutumaksi (Kansain Liitto, vrt. Luku 1). 
Liittoutumasta voitiin erota valtion omalla ilmoituksella. 

Osa Kansainliiton perustamismateriaalista suuntasi jo selvästi laajempaan, 
”demokraattisempaan” ja ihmisyksilöstä johtavaan näkemykseen kansainväli-
sistä suhteista. Tärkein osa suunnittelua, eli varsinainen rauhanliiga, ei näin 
tehnyt.  

Presidentti Wilsonilla oli Pariisin perustamiskokouksessa suuria suunni-
telmia. Hänen tarkoituksenaan oli estää ”väkivaltarauha” (Ruutu 1934, 141) ja 
muuttaa niitä kansainvälisten suhteiden järjestelmiä, joissa legitiimi elementti 
oli ollut sodankäynnin oikeutus (jus belli et pacis). Nämä suunnitelmat saivat 
vastaansa Euroopan hallitusten omat näkemykset ja kiistat, joita ensimmäinen 
maailmansota oli aiheuttanut.  

                                                                                                                                               
procedure; Sharing the opinion of the advantages attending the general and regular 
organization of arbitral”. (Scott 1916, xxxii-xxxiii). 

103  Ennen Haagia kaikki perustetut kansainväliset “järjestöt” olivat unioneja, kuten 
pikatiedotusliitto International Telegraphic Union (1865), postiliitto Postal Union (1874) 
ja Metric Union (1875). YK:n perustamien jälkeen syntyneistä erillisjärjestöistä 
yksikään ei ollut enää union tai liitto. Suurin osa niistä oli organisaatioita. (vrt. Hans 
Morgenthau; Politics among Nations, kappale Peace through Transformation, ja 
Bowett 1963, Mangone 1954, Bentwich & Martin 1950). 
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Tämän luvun kappaleet 3 ja 4 osoittavat myös, että ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen peruskirjaprojektit eivät luoneet vetoavaa, vapauden ihantei-
ta hyväksikäyttävää tai moraali- ja yhteiskuntateorioilla operoivaa maailman-
järjestöretoriikkaa. Perustajat eivät siis myöskään muodostaneet kieltä, joka olisi 
kannatellut yhteisempää projektia, tai muodostunut organisointia määrääväksi 
käsitteistöksi. Päinvastoin jokainen saattoi tulkita ja määritellä Kansainliittoa 
omiin kansallisiin tarkoituksiinsa. Kriittinen asennoituminen kansainväliseen 
yhteisöön, oikeuteen ja elimiin ilman todellista auktoriteettia omaavana politii-
kan alueena oli edelleen vallalla.  

Kansainliiton perustamisprojekti osoittaa myös, miten luodut käsiteraken-
teet olivat ratkaisevassa osassa siinä, mitä rauhanprojektilla ylipäänsä voitiin 
saada aikaan.  

 
 

4.4  Valmistelu ja peruskirjasuunnitelmat 

Verrattuna aikaisempaan Haagin järjestelyyn ja myöhempään YK:hon Kansain-
liitto104 oli järjestely, jonka taustalla usein esikuvina esitettiin ikuisen rauhan 
suunnitelmat.105 Tämä kuvaa järjestön tietynlaista tiivistä yhteyttä valistukseen.  

The Origins of the League of Nations teoksen esipuheen kirjoittaja P. J. Noel 
Baker sanoikin mahtipontisesti Kansainliiton peruskirjaa ”sivilisaatiosopimuk-
seksi” ja ”luonnontilan hylkäämiseksi”106. Kirjan liitteessä Iso-Britannian ulko-
ministeri A. J. Balfour mainitsi puolestaan historialliset kansojen liiton pamfle-
tit, kuten Sullyn, Abbè St. Pierren, Abbé de Mablyn, Rousseaun ja Benthamin 
rauhanmallit. Baker innostui vielä ennakoimaan, että tulevat tutkijat löytävät 
Kansainliiton peruskirjan ensimmäisenä ”konstitutioivana projektina pysyvälle 
valtioiden yhteisön maailmanorganisaatiolle”. (Wilson & Baker 1928, v). 

Kansainliiton taustalla nähdään usein myös Napoleonin vastaisten sotien 
jälkeisen Wienin kongressin myötä syntynyt ”Euroopan konsertti”107. Nämä jär-

                                                 
104 Tällaisessa vertailussa YK:hon puolestaan liitetään historiallisena esimuotona 

Kansainliitto ja kansainvälisten instituutioiden kehitys, joka on johtanut lopulta YK:n 
perustamiseen. 

105 Niistä kuuluisimmat kirjoittivat Duc de Sully, Abbé de St. Pierre, William Penn 
(Essays Towards the Present and Future Peace of Europe, 1693) ja Immanuel Kant 
(Zum ewigen Frieden), sekä harvemmin mainitut visiot, joita kirjoittivat J.J. Rousseau 
(Lasting Peace through Federation of Europe, 1761–1782), Jeremy Bentham (Plan for 
an Universal and Perpetual Peace, (n. 1786–1789), James Mill (Law on Nations, 1820) 
ja Henri de Saint Simon (de la Réorganisation de la Societé Européenne, ou de la 
nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l´Europe en un seul corps 
politique en conservant á chacun son indépendence nationale (1814). 

106 “ …the Covenant was the ”Social Contract” by which the civilized nations of the 
world passed from the “state of nature” in which they previously lived into a Society 
in which true international government could rapidly evolve.” (F. Wilson & Barker 
1928, v). 

107 Strufe 1928. Der Völkerbund; Ziele, Organisation und Tätigkeit. 1928. Alfred Pfeil 
1976. Der Völkerbund. 
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jestelyt korostivat valtioiden sisäistä stabilisoimista ohjaamalla kansainvälisten 
suhteiden alueella tehtävää yhteistyötä. Sen sijaan edellä käsiteltyä Saksan liit-
toa mainitaan tuskin koskaan Kansainliiton esikuvana.  

Jo Haagin rauhankokoukset olivat nostaneet kansainvälisten suhteiden 
yhteisökuvaston uudelle tasolle. Haagin sopimukset olivat toisaalta sisältäneet 
hyvin vähän reaalisia uudistuksia. Niistä merkittävin oli Kansainvälinen väli-
tystuomioistuin (1899), joka oli lista arvostetuista tuomareista108.  

Käyty suursota vaati kuitenkin tehtäväksi jotakin sille perinteiselle kan-
sainväliselle järjestelmälle, jonka perusdiplomatiaan kuului oikeutus voiman-
käyttöön. Sota oli teknologisoitunut ja tarkoitettu tuottamaan joukkotuhoa. 
Vaikka Haagin järjestelyt eivät olleet juuri johtaneet kovin suuriin konkreetti-
siin uudistuksiin, niiden luomat uudistusnäkymät olivat kuitenkin merkittäviä. 
Useat keskustelijat näkivät maailman aivan uudella tavalla juuri Haagin konfe-
renssien ansiosta, varsinkin kun ne oli saatu aikaan ilman suursotaa ja sodan 
painetta. 
 
 
4.5  Peruskirjasuunnitelmat 

Tässä kappaleessa tarkoitukseni on esitellä Kansainliiton järjestelmän valmiste-
lua eri asiantuntijoiden ja valtiojohtajien esittämien luonnosten välityksellä ja 
osoittaa se, miten yksinkertaisia Kansainliiton suunnitelmilla tavoiteltavat hal-
lintamekanismit lopulta olivat.  

Kansainliiton perustamisen historiallisen tilanteen kannalta peruskirja-
suunnitelmat osoittavat lähinnä vain sen, millaisia malleja Kansainliitolle ehdo-
tettiin ja mitä sen nimissä yritettiin saada aikaan. Mitä todellisuudessa tapahtui, 
ei ole pelkästään näillä malleilla selitettävissä. Esimerkiksi myöhemmin käsitel-
tävään YK:n perustamiseen osallistunut Quincy Wright on sanonut, että kan-
sainvälisisissä suhteissa tiettyjä tavoiteltuja organisaatiomalleja seurannut kehi-
tys on paremminkin tehnyt näitä suunnitelmia ja malleja tyhjäksi, kuin ollut 
niiden mukaista. (Wright 1945, 872).  

Kansainliiton perustamissuunnitelmien osalta olen halunnut antaa aineis-
totulkinnalle tärkeimmän aseman. Näin olen pyrkinyt monipuolistamaan Kan-
sainliitosta ja sen perustamisesta vallalla olevia tulkintoja. Toisaalta peruskirja-
suunnitelmien yksityiskohtaisella luvulla erotan Kansainliiton perustamisen 
muusta aikakauden aatteellisesta keskustelusta ja painotan sitä, että materiaali 
on Kansainliiton kannalta erittäin tärkeää.  

Tarkoitukseni on kyseenalaistaa tietyt Kansainliittoon liitetyt aatehistorial-
liset johtopäätökset. Pyrin konstruoimaan YK:n maailmanjärjestökäsitteen tul-
kintaa varten keskeisimmät tekstiaineistot, joita tarjottiin Kansainliiton organi-
sointimalliksi ja joista Kansainliiton peruskirja syntyi. Lisäksi kohdennan tul-

                                                 
108  Vrt. Vuonna 1893 oli perustettu Haagin kansainvälinen yksityisoikeuden 

konferenssi.  
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kintani suunnitelmien sisältämiin ykseys- ja yhteisökäsitteisiin tai niiden puut-
tumiseen. Tämän käsittelyn tarkoitus on osoittaa näiden kategorioiden yksi-
tyiskohtainen merkitys Kansainliiton valmistelussa.  

Valmistelevalle komissiolle esitettiin lähes 20 suunnitelmaa, ja niihin lu-
kuisia muutosehdotuksia, korjauksia ja niiden yhdistelmiä. Komissioon osallis-
tuneet hallitusten edustajat olivat samalla keskeisiä luonnosten esittäjiä.109 Näi-
den luonnosten pohjalta ja niiden välillä tehtyinä kompromisseina puolestaan 
hyväksyttiin lopulta valmis teksti Kansainliiton peruskirjaksi. Työjärjestön pe-
ruskirjaa nämä suunnittelijat eivät valmistaneet. 
 
4.5.1 Phillimoren liittomalli 

Britannian suunnitelma esitettiin 20. maaliskuuta 1918 ja se oli ensimmäinen 
perustamiskomissiolle esitetty.  Sir Walter G. F. Phillimoren johtaman komitean 
laatimassa peruskirjaluonnoksessa110 hylättiin heti alkuun näkemys, että Eu-
rooppaa pyrittäisiin kehittämään ylikansallisena (”supranational”) Euroopan 
konfederaationa. Phillimore mainitsee ainoina kysymykseen tulevina vaihtoeh-
toina kooperatiivisen (cooperative) mallin tai sopimukseen perustuvan liiton 
(treaty of alliance).  

Esityksen ensimmäisen artiklan mukaan jokainen liittolaisvaltio (”allied 
states”) sopii muiden liittoon kuuluvien valtioiden kanssa pidättäytymisestä 
sodankäynnistä111, ennen kuin riita on alistettu välitystuomioistuimelle tai liitto-
laisvaltioiden konferenssille, ja ennen kuin näiltä on saatu esitys riidan sopimi-
seksi. (Phillimore /Hunter-Miller 1928b, 3). Jos tätä menettelyä rikotaan, artik-
lan 2 mukaan sotaan ryhtyvä valtio on samalla sodassa kaikkia valtioita vas-
taan. Liiton jäsenet sopivat yhteisistä vastatoimista, jotka voivat olla sotilaalli-
sia, rahapoliittisia tai taloudellisia. (Phillimore /Hunter-Miller 1928b, 3).  

Artiklat 3–12 käsittelivät riitojen rauhanomaista sovittelua ja artiklat 13–17 
liittoutuneiden suhdetta ulkopuolisiin maihin. (Phillimore /Hunter-Miller 
1928b, 4). Näissä artikloissa luotiin keinot riitojen sovitteluun myös ulkopuolis-
ten valtioiden riitoja varten.  

                                                 
109 Komission alkuperäisiä jäseniä olivat presidentti Woodrow Wilson ja eversti Edward 

House (Yhdysvallat); Lordi Robert Cecil ja kenraali J.C. Smuts (Brittiläinen 
imperiumi); ulkoministeri Léon Bourgeois ja professori Larnaude (Ranska); Orlando 
ja senaattori A. Scialoja (Italia); paroni Makino, suurlähettiläs varakreivi Chinda 
(Japani); ulkoministeri Hymas (Belgia); senaattori Epitacio Pessoa (Brasilia); 
suurlähettiläs V.K. Wellington Koo (Kiina); suurlähettiläs Jayne Batalha Reis 
(Portugal); suurlähettiläs Vesnitch (Serbia). Komissioon myönnettiin jäsenyydet 
myös Kreikan (Eleftherios Veniselos), Puolan (Roman Dmowski), Romanian 
(Diamandy) ja Tsekkoslovakian (Charles Kramer) edustajille. (F. Wilson 1928. 109-
110). 

110 Alkuperäinen teksti myös teoksessa: Th. Niemeyer, C. Rühland, J Spiropoulus. 1926. 
Beiträge zur Reform und Kodifikation des Völkerrechts, Anlagen, V, Britischer 
Völkerbundentwurf: „Indeed the historian will find in the Covenant a great deal of 
the Phillimore Plan”. (Niemeyer 1926. 33). 

111 ”not go to war with another of the Allied States” 
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Artikla 18 koski sopimuskonflikteja. Sen mukaan liittoutuneet erikseen 
sopivat siitä, että perustettava konventio kumoaa sen kanssa ristiriidassa olevan 
sopimusaineiston. (Phillimore /Hunter-Miller 1928b, 6). Suunnitelma siis eh-
dotti perustettavaksi sitovan rauhansopimuksen. Se jäi liiton käsitteessään hy-
vin alhaiselle abstraktion tasolle puhumattakaan yhteisöabstraktiosta. Haagin 
peruskirjoihin verrattuna suunnitelma oli hyvin tekninen. Se ei vedonnut mo-
raaliin, eikä henkiseen veljeyteen. Jumala mainitiin kerran artiklassa 2.  Suunni-
telma ei esittänyt järjestelmälle uusia toimielimiä. 
 
4.5.2 Eversti Housen sivilisaatiokritiikki 

Presidentti Wilsonin läheisen avustajan eversti Housen suunnitelma (16. heinä-
kuuta 1918) oli hyvinkin omintakeinen ja kokeileva.  

Suunnitelman esipuheen mukaan ”kansainvälinen sivilisaatio” oli epäon-
nistunut, koska kansainvälisiin suhteisiin ei ole saatu luoduksi lakien verkostoa 
(fabric of law), jota kansakunnat noudattaisivat samalla tapaa kuin ihmisyksilöt 
noudattavat kansallista lakia. (House /Hunter-Miller 1928b, 7). Koska yleinen 
mielipide on kuitenkin sanktioinut epämoraalisen toiminnan kansainvälisissä 
suhteissa, allekirjoittaneiden valtioiden tavoitteena on tämän tunnustaen perus-
taa Kansainliitto. Sen tehtävänä on ylläpitää rauhaa, kehitystä ja hyvää hallintoa 
kaikkialla maailmassa. (House /Hunter-Miller 1928b, 7). Lähestymistapa oli 
tässä mielessä hyvin universaalinen.  

Suunnitelman tärkeintä sisältöä oli riitojen oikeudellinen sovittelu. Sen kä-
sittely muodosti noin puolet koko tekstistä. Suunnitelma sisälsi hyvin yksityis-
kohtaisia määräyksiä, esimerkiksi pysyvän tuomioistuimen tuomareiden 72 
vuoden eläkeikärajasta. (House /Hunter-Miller 1928b, 8). Suunnitelma antoi 
myös erityisen roolin jäsenvaltioiden kansallisille korkeimmille oikeuksille, jot-
ka voisivat sovittaessa antaa päätöksiä valtioiden välisistä kansainvälisistä kiis-
toista.  

Artiklan 5 mukaan mikä tahansa sota tai sodan uhka on käsitettävä koko 
Kansainliittoa koskevaksi kysymykseksi. (House /Hunter-Miller 1928b, 7). Ar-
tiklassa 20 sopimusosapuolet kunnioittavat ”yhdistyneinä” toistensa alueellista 
koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta, mutta tunnustavat kuiten-
kin mahdollisuuden tulevaisuudessa tehtäviin alueellisiin muutoksiin (House 
/Hunter-Miller 1928b, 10, vrt. Wilsonin suunnitelma, artikla 3).  

Artiklan 21 mukaan osapuolet pyrkivät pitämään aseistuksensa mahdolli-
simman alhaisella tasolla säilyttäen kuitenkin edellytykset taata turvallisuuten-
sa. Aseiden valmistus pitää kieltää yksityisiltä yrityksiltä. 

Solmittu sopimus kumoaa sen kanssa ristiriidassa olevat osapuolten aikai-
semmin tekemät sopimussitoumukset. Esipuheen mainitsemien ”kansainväli-
sen sivilisaation” ja ”kaikkialla maailmassa” -ilmauksen lisäksi muita viittauk-
sia kansainväliseen yhteisöön kuin Kansainliitto (League of Nations) ei käytet-
ty. 
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4.5.3 Wilsonin rauhan mekaniikka 

Yhdysvaltain presidentin Woodrow Wilsonin suunnitelman pohjana oli 14:n 
kohdan julistus, jonka hän oli esittänyt kongressille 8. tammikuuta 1918. Julis-
tuksen viimeinen kohta asetti tavoitteeksi ”yleisen kansojen yhdistyksen”, jolla 
olisi peruskirja112.  

Kaikkiaan Wilson esitti neljä eri peruskirjaluonnosta. Komission päätök-
sellä neljäs suunnitelma asetettiin pohjapaperiksi lopullisille perustamiskeskus-
teluille. (Hunter-Miller 1928a, 76).  

Wilsonin omien sanojen mukaan viimeinen luonnosversio oli syntynyt 
pitkän työn ja keskustelujen jälkeen. Hän oli ensimmäiseksi saanut Phillimoren 
raportin, johon eversti House oli tehnyt lisäyksiä. Sen jälkeen Wilson oli itse kir-
joittanut luonnoksen uudestaan. Seuraavan kerran hän oli tehnyt luonnokseen 
korjauksia, kun oli saanut käyttöönsä kenraali Smutsin ja Lordi Robert Cecilin 
raportit. Tässä vaiheessa hän oli tavannut myös Léon Bourgeoisin ja saavutta-
nut yhteisymmärryksen sopimuksen pääperiaatteista. Hän oli myös keskustel-
lut luonnoksestaan vielä kerran Cecilin ja Smutsin kanssa, joiden kannat olivat 
hyvin lähellä toisiaan. Tämän jälkeen Wilsonin neljäs luonnos oli esitelty 25. 
tammikuuta 1919 toimikunnalle ja se hyväksyttiin yksimielisesti luonnossuun-
nitelmaksi. (Wilson, F. 1928, xi). 

Wilsonin suunnitelmalla on sanottu olevan eurooppalainen motiivi. Tätä 
ilmaisi jo hänen 14:n kohdan ohjelmansa. Hän halusi uudella järjestelyllä torjua 
tilanteen, jossa Ranska asettuu Saksaa vastaan, ja estää näin vaikutelman ”väki-
valtarauhasta” (Ruutu 1934, 141).  

Wilsonin omien sanojen mukaan uuden järjestelyn ei pidä etsiä oikeutta 
menneisyydestä, vaan sen pitää rakentaa tulevaisuutta (Wilson /Hunter-Miller 
1928a ja Wilson, 1919). Tavoiteltavana oli siis jo ehkä tästä syystä yleisempi liit-
toabstraktio. Tosin hän myös sanoi, ettei pidä olettaa kyseisen hankkeen olevan 
”pitempi askel kuin mistä siinä oli kysymys”. Peruskirjan ei sen tähden pidä 
käyttää liian voimakkaita poliittista koheesiota korostavia ilmaisuja.113 Näistä-
kin syistä Wilsonin suunnitelman kolmannen artiklan mukaan pyrkimys maa-
ilmanrauhaan oli minkä tahansa muun poliittisen juridiikan tai rajakysymyksen 
yläpuolella. (Art. 3). Avainkäsite oli siis paremminkin rauha kuin kansainväli-
nen yhteisö.  

Wilsonilla oli eurooppalainen motiivi myös siinä mielessä, että hän tarkas-
teli kansainvälisiä suhteita Eurooppaan ja sen ongelmiin katsoen. Mitä pidem-
mälle hän eteni, sitä enemmän hänen projektinsa oli kirjoitettu yleisen kansain-
välisen ohjelman sijasta eurooppalaiseksi järjestelmäksi.  

                                                 
112  ”A general association of nations…under specific covenants for the purpose of 

affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to 
great and small states alike” (Wilson,W. 1918). 

113  “The use of the word "Union" as it would indicate that the Commission was going 
further than it really was going. "League of Nations"' is the name to which every one 
has become accustomed. If it is altered the people will be led to think that something 
new is being adopted.” (Hunter-Miller 1928a, 142). 
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Wilsonin suunnitelmat pyrkivät jossain määrin käyttämään kansainvälis-
ten suhteiden yhteisömetaforia. Suunnitelman johdannossa mainittiin kansain-
välinen laki. Peruskirjaa kutsutaan Kansainliiton ”konstituutioksi”, joskin lähes 
kaikki artiklat toistivat lähtökohdan ”sopijaosapuolet” (Contracting Powers). 

Wilsonin suunnitelman tarkoituksena oli perustaa sopijaosapuolien lähet-
tiläistä Kansainliiton pääelin, jota hän kutsui ”Body of Delegates”. Sen toimival-
ta ja toimenkuva olisivat instrumentaalisia (Art. 1). Tämä toimielin säätäisi itse 
omista menettelytavoistaan ja saisi nimittää tehtävään komiteoita. Lisäksi lähet-
tiläiden neuvoston tehtävänä olisi järjestää Kansainliitolle sihteeristö. 

Artiklan 3 mukaan sopijaosapuolet ”yhdistyvät pyrkimyksessään taata 
toistensa poliittinen riippumattomuus ja alueellinen koskemattomuus”. Tosin 
myös alueellisille muutoksille on luotava oma mahdollisuutensa. Kuten eversti 
Housen esityksessä, myös Wilsonin suunnitelmassa annettiin erittäin keskeinen 
osa riitojen sovittelulle. Niitä koskevat artiklat 4–10. 
 
4.5.4 Kenraali Smutsin praktinen yhteistyö 

Eteläafrikkalaisen kenraali Smutsin suunnitelma (16. joulukuuta 1918) pohti vi-
rallisista papereista kaikkein eniten tarvetta luoda suhdejärjestelmästä kaikki si-
säänsä sulkevaa yhteisöä.  

Smuts pyrki myös aikaansaamaan lainvoimaisen järjestelyn sekä tätä vas-
taavan konstitutionaalisen perusteen. Maailmametaforisen ajattelun pohjana 
hänellä on pikemmin brittiläinen imperiumi kuin idea universaalista yhteisöstä. 
Hänen mielestään perinteinen kansojen liittoutuma ei olisi enää hedelmällinen 
ja oikea malli, vaan perusideaa säädettäessä tulisi valita radikaalimpi tie. Perus-
tettava Kansainliitto olisi asetettava avainasemaan. Juuri sen tarjoamaa mahdol-
lisuutta tulisi käyttää ratkaisemaan ne suuret ongelmat, jotka on kohdattu so-
dan yhteydessä.  

”To my mind the world is ripe for the greatest step forward ever made in the 
government of man. And I hope this brief account of the league will assist the public 
to realize how great an advance is possible to-day as a direct result of the 
immeasurable sacrife of this war” (Smuts/ Hunter-Miller 1928b, 23-24).  

Smutsin varsinainen suunnitelma alkoi teesillä, että sodan kieltäminen ja kanso-
jen liitto eivät ole utopiaa, jos lähtökohdaksi otetaan sodanaikainen liittoutu-
neiden yhteinen huoltojärjestelmä, ”Inter-Allied Council”. Toisin sanoen Kan-
sainliiton taloudellisia toimintoja ”ei vain rajoitettaisi sodan estämiseen ja auk-
torisoimattoman hyökkäyksen rankaisemiseen vaan laajennettaisiin myös jäsen-
ten rauhanomaisen kanssakäymisen alueelle” (Smuts /Hunter-Miller 1928b, 
24). Smuts ei haluaisi pitää Kansainliittoa pelkästään sodan estäjänä, vaan se on 
hänen mukaansa myös ”as a great organ of the ordinary peaceful life of civiliza-
tion” (Smuts /Hunter-Miller 1928b, 24). Kansainliitto olisi tällöin ”permanent 
part of our international machinery”.  

Smuts katsoi myös, että ”Kansainliiton pitää tulla osaksi ja lohkoksi 
valtioiden yhteistä kansainvälistä elämää”: ”It must be an evervisible, living 
working organ of the polity of civilization”…”its peace activity must be the 
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foundation and guarantee of its war power.”( Smuts /Hunter-Miller 1928b, 25). 
Siihen, kuinka tämä olisi käytännössä mahdollista, Smuts vastasi julistamalla, 
että sivilisaation historian prosessi on suuntautunut kohti kansojen liittoa. 
(Smuts /Hunter-Miller 1928b, 25). Hän esitteli lyhyesti katsauksen tästä histo-
riankäsityksestään. 

Ainoana virallisista suunnitelmista Smuts käytti muotoilua world 
government. Kansainliiton peruskirjasta hän puolestaan käytti nimitystä konsti-
tuutio. Konstituution onnistuminen myös ratkaisee Smutsin mukaan Kansain-
liiton menestyksen. Maailman hallitus ei ole mikään ”supersuvereeni”, vaan 
hallitus hallittujen suostumuksella. Uusi Kansainliitto ei perustu imperialismiin 
vaan vapauteen. Smutsin ehdottaman Kansainliiton tulee hylätä federatiivinen 
ja konfederatiivinen malli, eikä se saa olla myöskään ”loputtomien keskustelu-
jen kerho”. (Smuts /Hunter-Miller 1928b, 38).  

Smuts tuli lopulta tulokseen, että kun liiton jäseninä ovat myös viisi suur-
valtaa, ne eivät varmasti halua alistua pienten valtioiden enemmistön valtaan. 
Jos liitossa äänestetään yksimielisyysperiaatteella, se ei ole toimiva. Jos taas 
päinvastoin äänestetään enemmistöperiaatteella, suurvallat eivät suostu ole-
maan mukana. (Smuts /Hunter-Miller 1928b, 39).  

Smuts halusi kehittää Kansainliitolle kaksi pääelintä, konferenssin ja neu-
voston. Konferenssissa ovat kaikki jäsenvaltiot mukana ja tasavertaisia keske-
nään parlamentissa. Suurvallat ovat neuvoston pysyviä jäseniä ja pienet vali-
taan alueryhmistä vaihtuvasti. Neuvostossa valtioita edustavat pääministerit.  

Lisäksi Kansainliitolla olisi laaja kansainvälinen hallintoelin, johon Smuts 
esitti yhdistettäväksi eri kansainväliset hallinnot, kuten posti, lennätin, kaapelit, 
liikenne, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, saniteetti, tilastot, mitat ja pai-
not, rahapolitiikka, laivaliikenne, yksityinen kansainvälinen oikeus, alkoholi-
kuljetukset, orjakauppa, kalastus ja valkoisten orjien kysymys. (Smuts /Hunter-
Miller 1928b, 44).  

Smutsin esittelmät visiot menivät siis todella pitkälle. Hän ehti osallistua 
vielä YK:nkin perustamiseen. 
 
4.5.5 Ranskan hyökkäyssodan vastustaminen 

Ranskan suunnitelman on sanottu olevan ulkoministeri Léon Bourgeoisin esi-
tys. Virallisesti se oli kuitenkin Ranskan hallituksen ehdotus (3. helmikuuta 
1918). Tietyissä sanastorakenteissaan se painotti maailmaa yhteisönä enemmän 
kuin muut suunnitelmat.  

Erityisesti Ranskan suunnitelman antina olivat yhteisöllisyyden korosta-
minen ja uusien elimien luominen sotilaallisen toiminnan alueelle. Teksti meni 
Kansainliitto-suunnitelmista (Smutsin ohella) kaikkein pisimmälle vaatiessaan 
koko maailman kattavaa kansainvälisten suhteiden järjestelmää, samalla kun se 
oli myös ambivalentti suhtautumisessaan maailmanlaajuisen ja kansallisvaltiol-
lisen systeemin välillä.  

Kaikkein pisimmälle uudenlaisen systeemin kaavailussa meni Bourgeoisin 
ehdotuksessa kohta 1. Sen mukaan “it is necessary to provide for the contrac-
tual and permanent organisation of international relations, by the constitution 
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between States of the association to which universal public opinion has given 
the name of the “the League of Nations” (Ranska /Hunter-Miller 1928b, 238). 
Ranskan suunnitelma avasi käsitteistöä uudelle kansainvälisten suhteiden yh-
teisösystematisoinnille, mutta ei kirjoittanut juuri mitään tarkempaa tämän si-
sällöstä. 

Ranskan suunnitelmassa liittoutuneet julistavat tehtäväkseen suojella 
maailmaa brutaalilta voimankäytöltä ja estää mitään yksittäistä kansakuntaa 
hankkimasta ylivoimaista asemaa. Toiseksi Kansainliiton pitää luoda kulttuu-
reita yhdistävä globaali oikeuden valtakunta.  

Suunnitelmassa mainittiin myös keskusvallat. Tämän jälkeen esitettiin pe-
rustettavaksi Kansainliitto, joka on sopimuksellinen mutta pysyvä organisaatio. 
Se perustetaan konstituutiolla valtioiden muodostamaksi yhteenliittymäksi (as-
sociation). Liittymälle on suunnitelman mukaan yleinen mielipide antanut ni-
men the League of Nations.  

Kansainliiton päämääränä ei ole muodostaa kansainvälistä poliittista val-
tiota. Sen tarkoitus on rauhan ylläpitäminen korvaamalla oikeus voimankäyt-
töön sovittelulla. Niin se takaa kaikille, sekä suurille että pienille valtioille, oi-
keuden suvereenisuuteen (Ranska /Hunter-Miller 1928b, 238). 

Seuraavan kohdan mukaan Kansainliitto on universaali järjestelmä. Sen 
voi laajentaa koskemaan vain niitä kansakuntia, jotka voivat antaa toisille tar-
vittavat oikeudelliset ja käytännölliset takeet. Nämä kansakunnat noudattavat 
vapaaehtoisesti lupausta ja oikeudellista sitoutumistaan kansainväliseen rau-
haan ja kansakuntien vapaaseen kehitykseen (Ranska /Hunter-Miller 1928b, 
238). 

Ranska oli kärsinyt hyökkäyssodasta vielä enemmän kuin muut valtiot. 
Sen suunnitelma oli yksityiskohtaisin sanktiointijärjestelmien laadinnan ja pai-
notuksen suhteen. Keskeisiä sanktiointimuotoja ovat diplomaattinen, juridinen, 
taloudellinen ja aseellinen.114  

Léon Bourgeois olisi halunnut Kansainliitolle myös kansainvälisen armei-
jan ja sotilaskomitean. Kun tämä ei saanut kannatusta, hän ehdotti Kansainlii-
tolle pysyvää sotilaallista yhteistyöjärjestöä. (Ranska /Hunter-Miller 1928a, 253-
254). Artikla 9 olisi ollut seuraavanlainen valtuutus:  

“Permanent organism for study and preparation which shall have the special 
mandate of insuring the effectiveness of the defence in case of aggression.” (Hunter-
Miller 1928a, 254).  

                                                 
114 Ranskan suunnitelma on paras kohde kritiikille, jota esittävät häviäjävaltioiden 

aseman puolustajat kuten Carl Schmitt Die Kernfrage des Völkerbundes artikkelissa ja 
Edmund Polner artikkelissa The League of Nations Covenant from the Point of Law, 
Justice and Equality, 1922. Kirjoittajat arvostelivat Kansainliittoa ylipäänsä 
voittajavaltioiden voiton legalisoivana järjestelynä. Heidän mielestään uuden 
järjestön universalismi oli kyseenalainen ja suunnattu rakenteena sodan vihollista 
vastaan. Samankaltaisia näkemyksiä esittivät myöhemmin myös ns. ”pasifistit” 
kuten Walter Schücking ja Hans Wehberg (Grundprobleme des Völkerbundes, 1927). 
Frank Bodendiek 1999. Walter Schücking und Hans Wehberg – Pazifistische 
Völkerrechtslehre in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (Bodendiek 1999, 79–97). 
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Kansainliiton perustamissuunnitelmista kirjoitetussa kokoomateoksessa Bour-
geois esitti kysymyksen:  

“what was lacking in this pre-existing organization that it was unable actually to 
establish what the Declarations of the Rights of Man call a Constitution? How was it 
that it failed to spare the world the horrors of universal war?” (The Nations and 
League, Ten Representatives of Seven Nations, A French View. 1923. 519).   

Hänen vastauksensa mukaan kaksi asiaa tarvittaisiin luomaan ”elävä organi-
saatio, joka olisi pysyvä ja voimakas”. Ensimmäinen näistä oli pakollisen riito-
jen rauhanomaisen sovittamisen välineistö kansakuntien välillä. Toinen koskee 
tehokasta sanktiointia tapauksissa, joissa sovitteluratkaisuun ei suostuta. (The 
Nations and League, Ten Representatives of Seven Nations, A French View. 
1923. 519). Jälkimmäisen Bourgeois taas tapansa mukaan viritti muotoilullaan 
laajemmaksi kysymykseksi kansainvälisen oikeuden kokonaisvaltaisesta uskot-
tavuudesta ja lain käsitteestä115 mutta typisti esityksensä pelkästään hyökkäyk-
sen sanktioimiseksi kansainvälisen oikeuden mekanismein. 
 
4.5.6 Cecilin kompromissimallit 

Lordi Cecil eli Robert Cecil oli Kansainliiton suunnittelussa erittäin merkittävä 
vaikuttaja. Hän jäi perustajahahmona Wilsonin varjoon, mutta peruskirjan laa-
timisessa hän oli varsinainen puuhamies ja Wilsonin suuresti arvostama henki-
lö.  

Cecilin perusluonnos (20. tammikuuta 1919) jakoi Kansainliiton konfe-
renssin kahteen kokoussarjaan, suurvaltojen vuosikokouksiin ja kaikkien jäsen-
valtioiden kokouksiin. Sen lisäksi suurvallat voisivat kokoontua erityiskokouk-
seen jonkin jäsenensä kutsusta. Cecil määritteli suurvalloiksi Brittiläisen impe-
riumin, Yhdysvallat, Ranskan, Italian ja Japanin. Cecilin suunnitelma jätti vihol-
lisvaltiot ja epäluotettavat valtiot Kansainliiton ulkopuolelle.  

Suunnitelma myös määritteli Kansainliiton muut pääelimet: pysyvä sih-
teeristö, oikeudellinen elin ja kansainväliset hallintotoimistot joillekin aloille, 
kuten vesiväylille, rautateille, työasioille ja postille. Niiden lisäksi perustetaan 
vielä kansainväliset tutkimuskomissiot. Cecilin suunnitelma ehdotti omaa ko-
koussarjaa myös kansallisten parlamenttien edustajille. Tämän käytännön esi-
muotona hän piti parlamenttien välistä liittoa. (Cecil /Hunter-Miller 1928b, 62). 

Cecilin mukaan Kansainliiton tarkoitus on sotien estäminen. Jäsenvaltiot 
sitoutuvat pidättäytymään sodasta siihen saakka kunnes Kansainliiton konfe-
renssi tai välitystuomioistuin ovat antaneet päätöksensä asiasta. Sopijaosapuo-
let eivät myöskään ryhdy sotaan toista Kansainliiton jäsentä vastaan, joka suos-
tuu toimielinten päätökseen. Jäsenet sitoutuvat julistamaan sodan valtiolle, joka 
ei noudata Kansainliiton sääntöjä eikä sitoudu sen päätökseen, ja ne ryhtyvät 
                                                 
115 Bourgeois: “A second condition of the establishment of the reign of international law 

was lacking. There was no sanction of intervention in case disobedience. Such saction 
must be defined, and their application must be rigorously guaranteed.” (The Nations 
and the League 1920, 54). 
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myös yhdessä ja erikseen sotilaallisiin, taloudellisiin ja muihin toimenpiteisiin 
sääntöjen rikkojaa vastaan. Tämä säännös koskee sekä jäseniä että ulkopuolisia 
valtioita. (Cecil /Hunter-Miller 1928b, 63). 

Maailmayhteisön organisoimisen ja ykseysargumenttien suhteen Cecilin 
suunnitelma oli muiden brittiläisten kaavailujen tapaan varsin vaatimaton jär-
jestelmä. Pääelimet olivat konferensseja ja kokouksia. Artikloissa sopijaosapuo-
let sitoutuivat rajoittamaan omaa toimintaansa. Muita yhteisöllisyyttä korosta-
via käsitteitä kuin Kansainliitto ei otettu käyttöön. 

 
4.5.7 Italian edistyneet kansakunnat 

Italian esitys korosti kansakuntaa, ja sille oli tunnusomaista muita oikeudelli-
sempi lähestymistapaa Kansainliittoon.  

Ehdotuksen mukaan liittoutuneet kutsuvat Pariisin rauhankonferenssiin 
osallistuvia maita liittymään Kansojen yhteisöksi (Societá della Nazioni). Suun-
nitelman mukaan kansainväliset suhteet perustetaan lailliselle pohjalle. Tätä 
kautta taataan jokaisen valtion vapaus ja itsenäisyys.  

Suunnitelma asetti maailmanyhteisölle kahdeksan oikeudellista peruspe-
riaatetta, joita ovat yhdenvertaisuus lain edessä, valtiollinen koskemattomuus, 
merten vapaus, kansainvälinen kauppa valtioiden oikeutena, jäsenmaiden riit-
tävä elintarvikkeiden ja raaka-aineiden saatavuus sekä rajat ylittävä työn suoje-
lu valtion suvereenia oikeutta loukkaamatta. Periaatteena on myös, etteivät val-
tiot voi yksipuolisesti vapautua säännöistä tai sopia muutoin niiden vastaisesti 
(Italia /Hunter-Miller 1928b, 246–247).  

Italian suunnitelman mukaan sopijavaltiot sitoutuvat noudattamaan kes-
kinäisissä suhteissaan edellä mainittuja periaatteita. Periaatteet ovat osa niiden 
yhteistä intressiä (comuni intressi). (Italia /Hunter-Miller 1928b, 540). Suojellak-
seen yhteistä intressiään ne käyttävät uusia kansainvälisiä keinoja, joita ovat 
”konstituutio” ja kansainväliset elimet, uudet kiistojen ratkaisun menettelytavat 
ja sanktiotoimet sopimusten rikkojaa kohtaan. 

Myös Italian suunnitelmaan sisältyi jako yleiskokoukseen ja neuvostoon. 
Yleiskokouksessa olivat edustettuina kaikki jäsenvaltiot, neuvostossa viisi 
suurvaltaa ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Lisäksi kansojenyhteisöllä on sihteeristö, 
talouskomissio, työkomissio, sotilaskomissio. Myös kaikki olemassaolevat kan-
sainväliset järjestöt ja instituutiot, jotka on luotu hallinnoimaan yhteistä intres-
siä, liitetään kansojenyhteisön konstituutioon.  

Italian suunnitelma esitteli myös menettelytapasäännöstön riitojen rau-
hanomaiselle sovittelulle sekä säännöstön kansainväliselle tuomioistuimelle. Li-
säksi suunnitelma sisälsi hyvin yksityiskohtaisen esityksen erilaisista sanktiois-
ta, jotka kohdistettaisiin rikkojiin. Yhteisön ulkopuolelle jääneiden valtioiden 
tuli hyväksyä kansojen yhteisön sovittelupäätökset välttyäkseen sanktioilta. 
(Italia /Hunter-Miller 1928b, 253–254 ).  
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4.5.8 Saksan parlamentarismi 

Sosialidemokraatti Philip Scheidemannin johtama Saksan sodanjälkeinen halli-
tus lähetti oman peruskirjaesityksensä noottina perustamiskokoukselle.  

Saksan esitys antoi keskeisen aseman kansallisiin puolueisiin pohjautuval-
le maailmaparlamentille (Weltparlament)116. Parlamentin piti muodostua Kan-
sainliiton jäsenvaltioiden parlamenttien edustajista, jotka ne valitsisivat itse 
keskuudestaan. Jäsenvaltioiden paikkaluku määräytyisi asukaslukujen mu-
kaan: yksi edustaja miljoonaa asukasta kohti. Mikään jäsenmaa ei voi kuiten-
kaan lähettää enempää kuin kymmenen edustajaa.  

Luonnosesityksen mukaan maailmaparlamentin suostunta oli saatava 
Kansainliiton perustuslain muutokselle, uusille kansainvälisen oikeuden peri-
aatteille, Kansainliiton uusien elinten nimittämiselle ja sen budjetin hyväksymi-
selle. Tämän lisäksi suunnitelmaan sisältyi ehdotus valtioiden kongressista 
(Staatenkongreß). (Vorschläge der Deutschen Regierung für die Errichtung ei-
nes Völkerbundes, Deutsche Liga für Völkerbund, 1920). Suunnitelma siis ta-
voitteli rakennetta, jossa on kaksi osallistumisen tasoa; valtioiden jäsenyys 
kongressissa ja kansallisvaltiollisten parlamenttien taso. Saksan suunnitelma oli 
sodan hävinneen osapuolen näkemys, jonka intressinä oli pyrkiä avaamaan 
kansainväliseen osallistumiseen uusia väyliä hallitusten välisen diplomatian 
rinnalle.  

Kansainliiton parlamentarisoimispyrkimyksen mukainen oli myös toinen 
Saksan ehdotus erillisestä peruskirjasta kansainväliselle työoikeudelle. Se pyrki 
aktivoimaan työjärjestön tarjoamaa areenaa ja korottamaan siinä valtiosopija-
osapuolien vastuuta. (Entwurf eines Abkommens über internationales Arbeiter-
recht, in Vorschläge der Deutschen Regierung für die Errichtung eines Völker-
bundes, vrt. D. Baumgarten, Deutsche Liga für Völkerbund, Der Versailler 
Friedensvertrag und die Fortführung der Sozialreform)117.  

Kaikista suunnitelmista esitettiin eri versioita ja yhdistelmiä. Lisäksi aina-
kin Ruotsi, Tanska ja Norja olivat yhdessä laatineet oman suunnitelmansa, jota 

                                                 
116 Robert Cecil esitti, että “there might be a periodical congress of delegates of the 

parliaments of the states belonning to the League, as a delopment out of the existing 
Inter-Parliamentary Union”. (Cecil, Hunter-Miller 1928b, 62). Vrt. Hunter-Miller: 
“One proposal which was rather insistently pressed in some quarters at Paris was the 
creation of a third kind of League meeting, in addition to the Council and the 
Assembly. I have called it a proposal for a Representative Assembly because it was 
so styled in some of the papers which suggested it. It is to be remembered in this 
connection that what we now call the Assembly was called the "Body of Delegates" in 
the earlier drafts of the Covenant. The general idea of a Representative Assembly 
was that it should be a body composed of members reflecting or representing the 
various political parties in different countries.” (Hunter-Miller 1928a, 271). 

117 Työjärjestön erottaminen Kansainliitosta mahdollisti esimerkiksi sen, että Saksa tuli 
heti työjärjestön jäseneksi vuonna 1919, mutta vasta syyskuussa 1926 Kansainliiton 
jäseneksi. Brasilia puolestaan päätti erota Kansainliitosta kesäkuussa 1926. Se 
kuitenkin halusi säilyttää työjärjestön jäsenyyden. Yhdysvallat oli puolestaan 
työjärjestön jäsen, mutta ei varsinaisen Kansainliiton jäsen. (Kansainliitto, päämäärät 
ja rakenne, 1932). 
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ei kuitenkaan käsitelty Kansainliiton perustamiskokouksessa (vrt. teksti, Wilson 
1928, 211–255). 
 
 
4.6  Yhteenveto 

Suunnitelmien vertailulla pystytään osoittamaan ensinnäkin, miten hetero-
geenisia ne keskenään olivat, ja toiseksi, ettei niissä luotu Kansainliitolle sellais-
ta yhtenäistä kansainvälisten suhteiden peruskäsitteistöä, joka ei olisi ollut kan-
sallisisten tulkintojen määräämää ja kansallisten kiistojen yläpuolella. 

Kaikista suunnitelmista puuttuivat abstraktimmat ja laaja-alaisemmat kä-
sitteet, joilla esimerkiksi olisi pystytty uudistamaan diplomatian menetelmiä 
Kansainliiton jäsenten tai jäsenyyden ulkopuolelle jääneiden valtioiden harjoit-
taman suvereenisuuden kritiikkiin. Valmisteltujen suunnitelmien näkökulmasta 
Kansainliitto ei myöskään pystynyt poistamaan epäilystä, että se olisi sodan jäl-
keinen liittoutuma hävinnyttä osapuolta vastaan.  

Perusongelmana oli imperiumien sekä kansallisvaltioiden edun mukainen 
suvereniteettiteesi, joka omaksuttiin myös kansainvälisen oikeuden edustamak-
si pääteesistöksi. Lisäksi kansainvälisissä suhteissa nähtiin hyvin vähän peliva-
raa ja mahdollisuuksia millekään muulle toiminnalle ja tulkinnalle kuin kansal-
lisista politiikoista johtaville. 

Kansainliiton perusristiriita tulee kaikkein selvimmin esille Ranskan esit-
tämässä suunnitelmassa.  Maailmanyhteisökeskustelun ranskalainen erikoisuus 
oli Kansainliiton nimeä koskeva erimielisyys, jonka Ranskan rauhanliike aktivoi 
perustamisen yhteydessä. Se sivusi myös edellä käsiteltyä työn, julkisen mieli-
piteen ja kansainvälisten suhteiden yleistä avautumista. Kiistan seurauksena 
Kansainliitto oli englanniksi League of Nations ja ranskaksi Société des Nations.  

Tämä ranskalaisen erikoispiirre heijastui enemmän kansainvälisestä oi-
keudesta kuin itse maailmanjärjestöistä käytyyn keskusteluun. Tätä voitaisiin 
pitää myös kiistana kaiken sisäänsä sulkevan maailmanyhteisön ja poliittisen 
liiton retoriikan välillä, vaikka Ranskan omat suunnitelmat eivät vaatineetkaan 
todellista askelta kansainvälisten suhteiden maailmanlaajuiseen ykseyden or-
ganisointiin. 

Ranskan valtuuskunnan johtaja Léon Bourgeois ei halunnut nimeksi Lii-
gaa, joka muistutti hänen mielestään liiaksi perinteistä sotaliittoa (Hunter-Miller 
1928a, 135)118.  
                                                 
118 “Signor Orlando suggested taking up the subject raised by M. Vesnitch as to a name. 

He thought that the word "League was already associated with the project. He also 
thought that the word "League" had in it the idea of something binding and stated 
that he preferred it to the word "Society". M. Léon Bourgeois preferred the word 
"Society" for the reason that historically speaking the word "League" brings with it 
the idea of strife. Leagues have always been formed with the idea of an enemy before 
one. He thought that the idea of a society meant that the organization was not against 
anyone. M. Jayme Batalha Reis suggested calling the organization a "Society of 
States" rather than of nations.” (Miller 1928, 134–135). 
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Bourgeoisin taistelu société-käsitteen puolesta oli ensisijaisesti suunnattu 
eurooppalaista monarkistista perinnettä vastaan119. Euroopan konsertin kieli 
kuvasi korkeat sopimusosapuolet sopimassa keskenään rahvaan ja arkipolitii-
kan yläpuolella (vrt. Kant-kappale). Taustana oli tietysti Ranskan vallankumo-
uksen jälkeinen asetelma, jossa valtiota ja yhteiskuntaa korostettiin toistensa 
vastakäsitteinä (vrt. Koselleck/Staat und Souveränität ja Preuß 1994). 

Kantilainen ykseyden retoriikan globaalinen laajennus oli ranskalaisille 
vaikeaa, sillä kansakunta-käsite oli ranskalaisille erittäin keskeinen kaiken poli-
tiikan oletusrakenne. Vaikka société-käsitettä viritettiin tähän tarkoitukseen, 
kantavaksi käsitteeksi ei muodostunut itse société, vaan siirtymä kansakunnal-
lisesta globaaliseen esitettiin lain käsitteellä. Kansainliitto-suunnitelmassaan 
Bourgeois seuraa paremminkin ranskalaisittain Montesquieun mallia kuin yh-
teiskuntateoreettisia käsityksiä120.  

Bourgeoisin puheessa kansainvälisten suhteiden laajennuspyrkimykset 
olivat tärkeitä motiiveja. Ranskan esittelemien uudistusten taustana olivat sen 
kokemat hyökkäyssodat, jotka tietysti muodostuivat myös esteeksi uudistuksil-
le. Suunnitelmia rajoitti Wilsonin käsitys Saksasta vihollisena. Uusi organisato-
rinen kielikuvasto rajattiin puolustusaspektiin ja asevarusteluun. Myös ranska-
laisten yksityiskohtaiset aloitteet kansainvälisen lain uudeksi auktorisoimiseksi 
kohdistuivat asevarustelukysymyksiin.  

Bourgeoisin vaatimia uudistuksia sävytti muista poikkeava lähestymista-
pa. Hänen intomielinen société-käsitteen puolustamisensa liigaa vastaan koettiin 
oudoksi. Bourgeoisin toinen avainkäsite uuteen kansainvälisyyteen oli droit ja 
kolmas oli konstituutio. Pääkysymykseksi nousi droit- ja société-käsitteiden kes-
kinäinen suhde. Ajatuksena ilmeisesti oli eräänlainen yleistahdollisen tilan laa-
jennus, joka sisältäisi voimakkaat itsenäiset kansakunnat. Tämän lähestymista-
van voi sanoa kansanvaltaistavan ja vakavoittavan maailmanjärjestöä, mutta 
myös kopioivan Euroopan konsertin järjestelmää eurooppalaisesta kansainväli-
sestä oikeudesta Haagin lain valtakunnassa ja Montesqueiun lain yleishumaa-
nia henkeä. Toisaalta Bourgeois vaati kansainvälisiin suhteisiin uudenlaista po-
litisoimista ja laajempaa julkisuutta kuin vanha järjestelmä oli edustanut.  

Huolimatta Wilsonin läsnäolosta Léon Bourgeois jäi myös kokouksessa 
esityksineen yksin. Näiden kahden reformistin ajattelut eivät löytäneet toisiaan. 
Ranskalaisten ehdotukset olivat Wilsonille vaikeasti ymmärrettäviä, ja ne pela-
                                                 
119 Bourgeoisin société-konseptissa on Durkheimin orgaanisen solidaarisuuteen 

perustuvan mallin mukaisesti kvasiorgaanisen olion merkitystä. Tätä kautta voimme 
ymmärtää Bourgeoisin varsin tyypillistä ranskalaista sitoutumista kansakunnan 
käsitteeseen uudistushalusta huolimatta. (vrt. Koskenniemi 2004, 284–302 ja Vanamo 
1997). Hyvä on kuitenkin muistaa, että myös Vattelille kansojenoikeudellisen 
ykseyden konsepteja olivat eri ”sosieteet”, joista nykyluennassa voitaisiin hyvinkin 
tulla virheelliseen käsitykseen, että jo Vattel painotti laajempaa solidaarisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. (vrt. luku 3). Haagin peruskirjoissa on puolestaan myös jo 
tunnustettu ”solidaarisuus” korkeiden sopijaosapuolien kesken.  

120 Société- ja droit-käsitteiden suhteelle antaa avainmerkityksen myös Georges Scelle 
omintakeisessa kansainvälisen oikeuden mallissaan kirjassaan Précis de droit des gens 
vuodelta 1932, kts. The European Tradition in International law: Georg Scelle, EJIL 
1990, 193-240. 
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sivat käsitteiden merkitysvivahteilla. Wilsonin ajattelu oli käytännönläheistä ja 
käsitteistön suhteen mahdollisimman joustavaa. 

Kansainliiton suunnitelmista kirjoitetussa kokoomateoksessa Léon Bour-
geois tarkentaa näkemystään Kansainliitosta. Hän kysyy, mille periaatteelle 
maailmanjärjestön (“the Organization of the Society or League of Nations”) 
tulee perustua. Sen jälkeen hän siirtyy vuoden 1789 ihmisoikeuksien julistuksen 
kohtaan 16: “Every society in which the guarantee of the rights of man is not as-
sured is without constitution.” (The Nations and League, Ten Representatives of 
Seven Nations, A French View 1923. 519). Kantilla oli samantapainen julistus: 
”Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein”. (Zum 
ewigen Frieden 1984, 10), joskin ajatustapa on toisenlainen.  

Léon Bourgeoisin argumentin tarkoitus oli siirtää vuoden 1789 Ranskan 
ihmisoikeusjulistuksen artiklan 16 ihmisoikeustunnustus kansainvälisiin suh-
teisiin. Jokaisen kansakunnan olisi järjestäydyttävä perustuslailla, joka takaisi 
kansalaisille oikeudet. Kokonaisuudessaan se tarkoittaa vaatimusta Kansainlii-
ton näkemiseen yhteiskuntien yhteisönä. 

Koko argumentaatio edusti ranskalaiselle ajattelulle tyypillistä lain käsit-
teelle perustuvaa globalisointia. Konstituution esittäminen globaalina projekti-
na vain lain mielessä teki samalla mahdolliseksi tarraamisen kansakuntaan, jo-
ka puolestaan mahdollisti yhteisökäsityksien pitämisen kuitenkin kansallisina 
projekteina. Samalla se poisti mahdollisuuksia argumentoida maailmanyhtei-
söllä operoivilla puhetavoilla.  

Organisaatiolla Bourgeois kuitenkin lähinnä viittasi kansainvälisen elimen 
hallinto- ja järjestömalliin. Hän antoi sen sijaan société-käsitteelle avainroolin 
globaalisessa mielessä perustuslaillisuuden, ihmisyhteisökäsityksien laajenta-
misen ja lain kansainvälistämisen merkityksissä. Avaus puolestaan jätettiin lä-
hinnä moraalisen ja henkisen alueille.  

Bourgeoisin perusteesin voidaan sanoa kohdistuvan siihen, että hän pyrki 
siirtämään vuoden 1789 julistuksen 9. artiklan: ”Every society in which the gua-
rantee of the right of man is not assured is without a constitution” (Bourgeois) 
koskemaan myös kansainvälisiä suhteita. (The Nations and League, Ten Repre-
sentatives of Seven Nations, A French View. 1923, 51). 

Kuitenkaan mikään näistä suunnitelmista ei pyrkinyt systemaattisemmin 
korostamaan laajempaa osallistumista, demokratiaa ja ihmisoikeuksia maail-
manjärjestökäsitteen ominaisuutena. Ranskan aloite maailmanjärjestöllisestä so-
siétéestä oli tämän suuntainen, mutta se jäi keskeneräiseksi.  

Näiden suunnitelmien mukainen käsitys ei ole saanut riittävän paljon 
huomiota keskustelussa Kansainliiton luonteesta. Kuten jo aikaisemmin olen 
osoittanut, siinä on pikemminkin korostettu Kansainliittoa YK:n edeltäjänä, tai 
yhteydessä ajan demokratia-keskusteluihin. Tällöin on epäilemättä myös nähty, 
ettei Kansainliitolla olisi pyritty vahvistamaan vanhan diplomatian mukaista 
käsitystä kansainvälisistä suhteista, vaan pyrkimystä käsitteistön demokra-
tisointiin ja uudenlaiseen maailmanjärjestön puitteissa luotavaan yhteisöllisyy-
teen. Tämä näkemys on perustamisaineiston pohjalta hyvin kyseenalainen ja 
epätarkasti ajoitettu maailmanjärjestökäsitteen tulkinta. 
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4.7  Kansainliiton valmis peruskirja 

Lopullisessa Kansainliiton peruskirjassa ”Korkeat sopimusosapuolet kansain-
välisen yhteistyön edistämiseksi sekä rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi pi-
tävät tärkeänä olla ryhtymättä sotaan, ylläpitää avoimia sekä oikeudenmukai-
suuteen ja kunniallisuuten perustuvia kansainvälisiä suhteita, tarkoin noudat-
taa kansainvälisen oikeuden sääntöjä, jotka tunnustetaan hallitusten toiminnan 
tehokkaiksi ohjeiksi, ylläpitää kansojen keskinäisissä suhteissa oikeudenmukai-
suutta ja tunnollisesti täyttää kaikki sopimuksiin perustuvat velvollisuudet ja 
hyväksyä sopimus, jolla Kansainliitto perustetaan”. 

Yleiskokouksen muodostivat Kansainliiton jäsenten edustajat.  Neuvos-
toon kuuluivat liiton ja niihin yhtyneiden päävaltain (Principal Allied and As-
sociated Powers) sekä liiton neljän muun jäsenen edustajat.  Kansainliitolle luo-
tiin pääsihteerin virka ja pysyvä sihteeristö, ja sen keskus oli Genevessä.   

Artiklan 10 mukaan jokainen Kansainliiton jäsenvaltio sitoutui kunnioit-
tamaan ja ylläpitämään alueellista eheyttä ja voimassa olevaa valtiollista riip-
pumattomuutta ulkopuolisia hyökkäyksiä vastaan. Artiklan 11 mukaan jokai-
nen jäsenvaltioon kohdistuva sota tai sodan uhka koskee koko liittoa, ja neuvos-
to ryhtyy tällaisissa tapauksissa toimenpiteisiin.   Kansainliiton jäsenet sitoutui-
vat asettamaan sodanuhan alaiset kiistansa välitysoikeudelliseen tai tuomiois-
tuinmenettelyyn taikka neuvoston tutkittavaksi. Ne myös sopivat, etteivät ryh-
dy ryhdy sotaan ennen kuin kolme kuukautta on kulunut tuomioistuimen tai 
neuvoston päätöksestä.  

Artiklat 13–15 käsittelivät yksityiskohtaisemmin Kansainliiton välitysme-
kanismia. Artiklassa 16 määrättiin sanktioista näistä välitysmekamismeista kiel-
täytyvää sotaakäyvää Kansainliiton jäsenvaltiota vastaan. Hyökkäys yhtä jäsen-
tä vastaan oli hyökkäys kaikki Kansainliiton jäseniä vastaan. Artikla 17 laajensi 
sovittelumekanismit ja sanktiot myös Kansainliiton ulkopuolisiin valtioihin.  

Artiklat 18–20 säätivät sopimusten solmimisesta.  Artiklassa 22 sovittiin 
siirtomaiden holhoamisesta (sacred trust of civilization) Kansainliiton jäsenten, 
eli sivistyskansojen (advanced nations) toimesta. Tämä järjestettiin Kansainlii-
ton antamilla mandaateilla. Artiklassa 24 kaikki kansainväliset toimistot asetet-
tiin Kansainliiton johdon alaisiksi.  (Avalon Project, The Versailles Treaty, June 
28. 1919, Part 1)121. 
 

                                                 
121  Alkuperäiset allekirjoittajavaltiot olivat Yhdysvallat, Belgia, Bolivia, Brasilia, 

Brittiläinen Imperiumi, Kanada, Australia, Etelä-Afrikka, Uusi Seelanti, Intia, Kiina, 
Kuuba, Ecuador, Ranska, Kreikka, Guatemala, Haiti, Hedjaz, Honduras, Italia, 
Japani, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Siam, 
Tshekkoslovakia, Uruguay. Allekirjoittajiksi kutsuttiin Argentiina, Chile, Kolumbia, 
Tanska, Hollanti, Norja, Paraguay, Persia, Salvador, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja 
Venezuela.  

 
 



 

5 KANSAINLIITON PERUSTAMISEN JÄLKEEN 
 
 
Tässä luvussa tarkastelen kansainvälisten suhteiden uutta retoriikkaa sisältäviä 
Kansainliiton kritiikkejä ja muita aikalaisten esityksiä, joita voidaan pitää YK:n 
perustamisen kannalta tärkeinä.  

Liigasta ei siis pyrittykään muodostamaan maailmanlaajuista ykseyden 
projektia. Sen sijaan maailmansodan, sosiaalisten muutosliikkeiden ja tapahtu-
neiden vallankumousten luomaan paineeseen vastattiin erillisjärjestöjen perus-
tamishankkeilla. Tärkein niistä oli kansainvälinen työjärjestö, jonka perusta-
miskirja oli osa Versaillesin rauhansopimusta.  

Työjärjestön peruskirjan esipuheesta muodostui eräänlainen Kansainliiton 
ihmisoikeusjulistus. Siinä esitetään toimenpiteitä työntekijän aseman ja työ-
olosuhteiden kohentamiseksi, ja puhuttelu kohdistetaan ihmisyksilöihin. Näin 
työkysymyksiin muodostetaan hallintamekaniikkaa, joka sekä lupaa parannuk-
sia että sitoo osallistujat uudenlaiseen verkostoon, jolla asetetaan pelisääntöjä ja 
rajoitetaan osallistujien vapautta. 
 
 
5.1  Uusia aloitteita, käsitteitä ja asiakirjoja 

Ensimmäisissä kappaleissa tarkoitukseni on kuvata, miten erityisesti englan-
ninkielisissä maailmanjärjestöä koskevissa keskusteluissa kansainvälistä orga-
nisaatiota alettiin sitoa kehityshistoriallisiin tarinoihin. Tämän menettelyn väli-
tyksellä organisaation käsite muuttui retoriikassa yhä käyttökelpoisemmaksi ta-
rinoissa, joissa maailma kuvattiin järjestäytyvänä kokonaisuuteena ja jolle tar-
vittiin hallinnollisia järjestelyjä.  

Puheenvuoroissa 1910-luvulta lähtien maailmanjärjestöä kaivattiin keskei-
seksi areenaksi ratkaisemaan ongelmia, joita valtiot aiheuttavat, mutta eivät 
pysty yhdessä ja erikseen ratkaisemaan. Maailman organisoinnin vaatimusten 
merkitykset vaihtelivat teknisestä ja hallinnollisesta organisaatiosta poliittisen 
järjestelmän muutostoiveita kuvaaviksi käsitteiksi. 
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Aikakauden teksteille oli kuitenkin ominaista kehityshistoriallisen ker-
ronnan tyyli. Esimerkki tällaisesta ”maailmanjärjestön” kehityskertomuksesta 
on vuonna 1919 julkaistu The League of Nations Unionin tutkimuskomitean ra-
portti The Idea of a League of Nations – Prolegomena to the Study of World 
Organization. Se on varhainen esimerkki kertomuksesta, joka kuvaa yleisen ase-
telman muutosta globalisoitumisena. Kuvaus on myös rakennettu kehityshisto-
rialliseksi, eli sen mukaan valikoitu kokoelma historiaa on johtanut nykyiseen 
tilanteeseen. Kertomusta ei ole kuitenkaan suunnattu mihinkään selkeään pää-
määrään. Kehitys on eräänlaista ajautumista yhdistävien ja erilleen vievien 
voimien välillä, kuten raportti sanoo:  

”It cannot be claimed that history has shown any continuously progressive 
movement of human affairs from a dispersed to a unified condition. Rather, it tells a 
story of the oscillating action of separatist and unifying forces. And the process of 
civilization itself, if we use the word in its narrower and older sense of the 
elaboration of citizenship in a political and social organization, and exclude 
mechanical and scientific progress from it, has on the whole been rather on the side 
of fragmentation. (The Idea of a League of Nations, 1919, 6–7).  

Robert Jonesin ja S. S. Shermanin vuonna 1927 julkaistu teos The League of Na-
tions – From Idea to Reality sisälsi toisen kehityskertomuksen. Sen mukaan ”…the 
story of the development of the Idea of Progress is important in connection with 
the hopes of the League of Nations”. Teoksen liitteessä luetteloitiin historian 
tärkeimmät tapahtumat maailmanjärjestön kannalta katsoen (“A chronology of 
the League and its foreshadowing”). Organisaatio oli keskeinen osa teoksen sa-
nastoa. Sitä ei kuitenkaan käytetty kaikenkattavana yhteisöön viittaavana käsit-
teenä (Jones & Sherman 1927, 26). 

Suuren auktoriteettien joukon julkaisema The League of Nations, a Vital 
Necessity in the Modern World vuodelta 1938 oli maailmanjärjestön käsitteistön 
uudelleen arvioinnin suhteen vaatimaton hanke. Kirjoittajina oli Kansainliitosta 
tunettuja poliitikkoja kuten Anthony Eden, Yvon Delbos, Maxime Litvinov, 
Józef Beck, Östen Undén, Wellington Koo, Vilhelms Munters, Paul-Henrik 
Spaak, Antonio ja J. Quevedo. Teos maalasi kuvan Kansainliitosta kansakuntien 
välisen veljeyden ja yleishumaanisuuden ilmentymänä. 

Edellisessä luvusssa mainitsin jo Manley Hudsonin Progress in 
International Organization -teoksen merkkipaaluna amerikkalaisessa kirjallisuu-
dessa maailmanjärjestöistä. Hudson kehitti kansainvälisen oikeuden juristille 
poikkeuksellisen tyylin käsitellä maailmanjärjestöjä.122 Vuonna 1931 pidetyistä 
luennoista koostuvan kirjan päätarkoitus oli kiistää maailmanjärjestön käsitteen 
kapea ulkopoliittinen tulkinta.  

Hudsonin projekti oli kytkeä yleinen muutos tiukasti käsitykseen maail-
manjärjestöstä. Kerronnassa korostettiin järjestelmän muutosta, joka ei koske 
pelkästään politiikan rakenteita, vaan myös kaikenlaisia käsiterakenteita.  

                                                 
122  Vrt. Hudson 1928. The Development of International Law since the War ja Hudson 

1926. The Progressive Codification of Internationl Law. 



 82 

“a habit of thinking of relations between different nations as foreign to a national 
polity, and of international affairs as something with which the ordinary citizen need 
not to concern himself. It might be an advance toward reality if we began to think of 
the problems, in the sense that they have to do with our immediate and local well 
being. …. An international outlook is just as essential today as was a national outlook 
a half-century ago; and perhaps we should make some advance if we ceased to speak 
of our relations with other peoples as foreign relations”. (Hudson 1932, 2).  

Lisäksi Hudsonin pamfletti modernin maailmanjärjestökäsityksen syntyhistori-
asta pohjasi ajatukseen tekniikan kehityksestä, joka muuttaa ihmisten elämisen 
mahdollisuuksia. Kokonaisvaikutelmaksi jää kuitenkin, ettei Hudson tarkem-
min tiennyt, mitä hän tekisi abstraktioillaan ja kritiikillään avaamillaan perus-
käsityksillä uudesta maailmanjärjestöstä ja yhtenäisyydestä. Kirjan pohjalla 
olevat luennot oli pidetty vuonna 1931. 

Hans Wehberg kuului niihin harvoihin saksalaisiin aikalaisiin, jotka osal-
listuivat tämänkaltaiseen englanninkieliseen keskusteluun maailmanjärjestöjen 
kehitystyöstä (vrt. Morgenthau ja Kelsen). Hän puolusti vuonna 1930 kantaa, 
että vain järjestäytynyt kansainvälinen yhteisö pystyy enää puolustamaan kan-
soja: ”in international law of the future only the community of nations is com-
petent to defend the vital interests of its members” (Wehberg 1931, vii).  

Myös italialaisen Pascal Fioren teos Intenational Law Codified and its Legal 
Sanction or the Legal Organization of the Society of States oli hyvin uudistusmieli-
nen aikalaisten joukossa. Fiore vaati uudistettua maailmanjärjestöä ja käytti tä-
hän viitaustarkoitukseen organisaatiota ja maailmanyhteisöä. Fioren mukaan 
suuret ongelmat ovat vaikuttamassa siihen, että uudistuksiin pitää ryhtyä:  

“The great problem of the present day requiring the early solutions is to provide for a 
more rational organization of international society. Indeed, the present condition of 
that society is obviously imperfect… The greatest difficulty in this respect consists in 
insuring recognition for established rules. In civil society, social activity, liberty and 
actions are not only prescribed and regulated by laws and codes, but courts and well 
established legal methods of coercion exist to prevent and punish the violation of 
law.” (Fiore 1918, 1).  

Aikakauden englanninkielisen maailmanjärjestökeskustelun piirteisiin kuului 
myös perinteisten valtiosääntökäsitteiden esittelyiden laaja mukaanottaminen 
kansainvälisiin suhteisiin. Raleigh Minor oli kerännyt kansojen liiton kehitys-
työtä käsittelevän teoksensa otsikkoon sanat republic, nations, organization, federal 
ja league. Otsikko on “A Republic of Nations, a Study of the Organization of a 
Federal League of Nations” (1918).  

Huolimatta näiden maailmanyhteisön kuvaukseen soveltuvien avainkäsit-
teiden käytöstä Minorin maailmanorganisaatio on teknishallinnollinen projekti. 
Hän tarjosi politiikan maailmallistumisen avainkäsitteeksi tasavaltaa (republic). 
Maailmayhteisö oli tasavaltalais-federaalisen liiton laajennus, eräänlainen kor-
kein taso. Organisaatio asetettiin Yhdysvaltojen perustuslain tapaan kuvaa-
maan hallitusta ja hallintoa. Myös Yhdysvaltojen ja Venäjän federatiivisia val-
tiomalleja käytettiin analogiana rauhanliitolle, joka liittolaisten välillä olisi 
muodostettava. Raleigh Minorin mukaan:  
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“The fundamental principles of an international governments would be much the 
same whether Russia constitutes one great nation or many small independent states; 
whether or not many small independent state; whether or not there be a shift of 
population from the control of one state to that that of another; whether or not forms 
of government shall have changed from monarchy to republic. …As the thirteen 
American Colonies were prepared through their joint labors and sufferings during 
the American Revolution for the Articles of Confederation, and later for their closer 
union under the Constitution, so the Allied Nations at least, having passed through 
years of co-operation, trial, and suffering together, seem now ready to accept some 
form of permanent league or alliance which, while guaranteeing to each its rightful 
and proper independence in the control of its internal affairs,..”. (Minor 1918, vi-vii). 

Vuonna 1919 julkaistu Graham H. Stuartin A League of Nations oli kansainvälis-
ten suhteiden kirjallisuuden piirissä omintakeinen erilaisten keskinäissuhteiden 
kuvaus, joilla hän pyrki hakemaan uudenlaisia globaaleja dimensioita ihmisten 
väliseen kanssakäymiseen.  

“Great problems are crowding us and our times for solution.. These problems relate 
to family, community, states, national, and world life. They Interlock.. ..In looking for 
the answer, remember that your neighbours are making the same search. Unite with 
them. In Union is strength.” (Graham H. Stuart 1919, 2).  

Stuartin kerronta pyrki vetoamaan ihmisiin, jotta he muuttaisivat käyttäytymis-
tään (behavioralismi). Tämä retoriikka rinnastettiin globalisaation vaatimuk-
seen, jonka mukaisesti väärät käyttäytymismallit ovat juuri syy huonoon poli-
tiikkaan ja heikkoon maailmanlaajuiseen interaktioon. 
 
 
5.2 Rauhanmukainen muutos 

Presidentti Wilson sanoi Kansainliiton peruskirjan allekirjoitustilanteessa, että 
”living thing is born”123. Kansainliittoa ei siis voi pitää perusluonteeltaan dynaa-
misena kansainvälisten suhteiden järjestelmänä. Wilsonin kommentointi ilmaisi 
kuitenkin halukkuutta uusiin kansainvälisten suhteiden hallintamekanismei-
hin, joiden pitäisi olla aikaisempia joustavampia. 

Pian Kansainliiton perustamisen jälkeen alkoi keskustelu rauhanmukai-
sesta muutoksesta. Pääteemana olivat kansainvälisten suhteiden käsitteistön ra-
joitukset. Keskustelijat kysyivät, mitä pitäisi tehdä, kun olemassaoleva käsitteis-
tö ei vastannut esiin nousseita tarpeita kuvata yhä monipuolisempia sopimus-
suhteita ja sidoksia valtioiden välillä. Vielä vähemmän se vastasi yleisiä jul-
kisuusvaatimuksia ja laajempien piirien ottamista mukaan myös rauhansopi-
muksista sovittaessa. Muuttuvaksi järjestelmäksi ja organisaatioksi oli tätä en-
nen kuvattu valtiota ja kansakuntaa, mutta ei valtioiden liittoa tai maailmanyh-
teisöä.  

                                                 
123 Address of President Wilson on Presenting the Draft of the Covenant of the League 

of Nations to the third Plenary Session of Peace Conference at Paris, Feb. 14, 1918. 
AJIL 1919, 573. vrt. Walters 1950, 1. 
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Kansainliiton kritiikissä tuotiin esiin erilaisia käsityksiä, jotka sisälsivät 
poliittis-sosiaalisia aspekteja. Niiden esiinmarssin alkua kansainvälisten suhtei-
den peruskäsitteistössä on Kansainliiton Peace in Change -keskustelu 1920-luvun 
lopulla. Rauhanomaisen muutoksen keskustelussa orastaa tarve luoda kansain-
välisille suhteille uusi yhtenäinen käsitteistö.  

Edellä jo esitin Haagin sopimuksen sisältäneen aineksia tällaiselle muu-
tokselle. Vasta Kansainliiton keskustelussa tuli ilmeiseksi tarve sellaiseen kan-
sainvälisten suhteiden jäsentämiseen, johon olemassaoleva valtio-, yhteiskunta- 
ja organisaatio-käsitteistö eivät antaneet mahdollisuuksia. Pääkysymyksiä oli 
suhteuttaa poliittisen muutoksen problematiikka Kansainliiton organisoimiin 
monitahoisiin rauhansopimuksiin. Josef Kunzin sanoin:  

“the problem of revision, or as it is now called with a new and rather ambiguous 
term, “peaceful change”. This is in itself a change. For whereas advanced municipal 
laws naturally contain provisions for the change of the positive law by legislation or 
by constitutional amendments, the problems was, up to short time ago, nearly 
wholly neglected in international law”..… “International law was primarily static, as 
indeed are all primitive juridical orders.”…”Under the slogan of collective security 
the attempt was made to build up a purely static international organization, inspired 
by a purely static conception of peace”, an attempt simply o suppress the problem of 
change” (Kunz 1926, 33-34)124.  

Peaceful change -keskustelun varsinainen aloitus oli kysymys rauhansopimusten 
ikuisuuden ja politiikan muutoksen välisestä paradoksista125. Uusi suhde- ja so-
pimusverkosto laajentui nopeasti. Jotta tätä monipuolistumista pystyttäisiin 
kuvaamaan, oli myös normijärjestelmää kuvaava käsitteistö muutettava moni-
puolisemmaksi ja joustavammaksi.  

Keskustelussa auktualisoitui yleisemmin se, että Kansainliiton retoriikka 
koettiin vanhanaikaiseksi. Sen pääideat perustuivat yhä konstitutionaalisen 
monarkian ja Euroopan konsertin ideoille. Sen selkärankana oli tiukasti kansa-
kuntaan ankkuroitu käsitys kansainvälisistä suhteista.  

Kansainliiton voi paradoksaalisesti sanoa itse olleen tärkein osa muutos-
prosessia, uusien käsitteellisten keksintöjen lähde.  Kansainliiton ansiosta muo-
dostui nimittäin nopeasti koko joukko erilaisia uusia kansainvälisiä asemia, 
toimijoita, tilanteita, suhteita ja uusia käsityksiä niistä. Pelkästään Kansainliiton 
jäseniä vuonna 1920 oli 45 (kaikkiaan jäseninä oli eri aikoina 66 eri valtiota). Jo 
yksin tästä syystä uuden peruskirjakäsitteistön luojat kohtaisivat monia haastei-
ta.  

Rauhanomaisen muutoksen keskustelusta voidaankin päätellä, ettei Kan-
sainliitto onnistunut tehtävässään koota näin laajan valtioryppään toimintoja. 
John Fischer Williamsin mukaan se: ”permit the dead hand to govern indefinitely 
the property of the living” (Williams 1932, 2). Tämä voidaan yhdistää myös edelli-
sessä kappaleessa käsittelemiini politiikan demokratisoitumisen ja pluralisaa-
                                                 
124 Vrt. Kunz 1946. The Meaning and the Range of the Norm Pacta Sunt Servanda. 
125 Pariisin rauhankonferenssiin Britannian pankin edustajana osallistunut John 

Maynard Keynes julkaisi vuonna 1919 artikkelin Economic Consequences of the 
Peace ja vuonna teoksen 1922 A Revision of the Treaty. 
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tion paineisiin. Lisäksi 1930-luvulla elettiin tilanteessa, jossa varustelu kiihtyi, 
valtaan tuli militantteja ääriaineksia, talousjärjestelmä romahti, sotakorvauslai-
nat muodostuivat riitakysymyksiksi ja sodan uhka tuli ilmeisemmäksi. 

John Fisher Williams oli Britannian edustaja Kansainliiton sotakorvauksi-
en komissiossa (Reparation commission). Hän aloitti keskustelun artikkelilla 
The Permanence of Treaties, Doctrine of Rebus sic Stantibus, and Article 19 of the 
Covenant of the League vuonna 1928. Tämän teoreettisen kysymyksen käsittelyn 
jälkeen Williams sanoi selkeästi, että kansainvälisten suhteiden kysymyk-
senasettelussa olisi korostettava paremmin jatkuvaa muutosta ja julkista dis-
kurssia.  

Williamsin vuonna 1932 julkaistu teos International Change and International 
Peace on tässä suhteessa erinomainen teos. Kirja on koostettu kolmesta luennos-
ta, jotka Williams piti Genevessä 1931. Hän pohti kysymystä, “how men are to 
be able to combine the avoidance of war with the necessity of giving effect to 
changes in international relationship”. (Williams1932, b). Hän esitti heti perään 
osavastauksen:  

“The one thing that we mortals are permitted to know with absolute certainty is that 
we are part of a process. (Williams 1932, b). ..Politics, domestic and international, 
might be defined as the science or art of the readjustment of institutions to the 
changing needs of mankind”. ..we still find expression of a desire for a ‘permanent 
settlement, once for all’, as if institutions could be stable when they lacked the 
possibility of peaceful modification (Williams 1932 , b).  

Kuten edellisessä kappaleessa esitin, tässä vaiheessa poliittista järjestelmää ku-
vaavien käsitteiden society, community ja organization merkitykset problematisoi-
tuivat ja niiden tulkinnoille asetettiin uusia vaatimuksia. Ne projisoitiin käsit-
teinä, joiden tulisi saada uudenlaista sisältöä vallitsevasta tilanteesta ja todelli-
suudesta. 

Rauhanomaisen muutoksen keskustelun rinnalla oli suuri joukko erilaisia 
liiton, federaation ja maailmanjärjestökäsitteen ympärillä esitettyjä pohdintoja. 
Aikakauden keskusteluissa nostettiin uudelle tasolle erilaiset kansainväliset 
mekaaniset, poliittiset ja sosiaaliset vaatimukset. Joidenkin kirjoittajien mielestä 
ihmisten toiminnan säätely pitäisi tapahtua kansainvälisten suhteiden kautta 
ilman kansakunnan vaatimaa monopolia kansalaisiinsa.126  

                                                 
126 Hans Morgenthaun väitöskirja ja hänen 1940-luvun kirjoituksensa voidaan yhdistää 

keskusteluun Kansainliiton järjestelmien jäykkyydestä. Morgenthaun väitöskirja Die 
internationale Rechtspflege, ihr Wesen und Grenzen (1929), tarkasteli kansainvälisen 
tuomioistuinen työn itselleen asettamia käsitteellisä rajoituksia. Keskeiseksi 
ratkaisuksi tuomioistuintyössä Morgenthau sanoo kehitetyn jaon legaalisiin ja 
poliittisiin kysymyksiin. Jako vastaa kansallisen suvereniteetin piiriin ja sen 
ulkopuolelle kuuluvia kysymyksiä. Morgenthaun mukaan poliittisen kategorian 
riidoissa tuomioistuimet ja juridinen keskustelu väistävät päätösvaltaa, legaalisissa 
kysymyksissä sitä otetaan vastaan. (Morgenthau 1929, vrt. Korhonen ja Palonen 
1983). Kansainvälisen oikeuden virkamieskunta suojautui poliittisilta kiistoilta. 
Tuomareiden esittämissä kansainvälisen yhteisön ja oikeuden järjestäytymisen 
vaatimuksissa suurena teesinä osattiin varjella valtion suvereniteetin 
koskemattomuutta. 
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Kansainliiton suunnittelua hallitsi kaikesta huolimatta muutoksen vastai-
nen ilmapiiri. Yleisessä neuvotteluilmapiirissä oli aistittavissa se, että tiettyjen 
ongelmien ratkaisut synnyttäisivät vain uusia ongelmia.  

Presidentti Wilsonin läsnäolo ja 14:n kohdan ohjelma sisälsivät kansainvä-
listen suhteiden yleisen julkisuuden vaatimuksen, puolustivat vapaakauppaa 
sekä kansojen itsemääräämisoikeutta ja vastustivat kolonialismia. Wilson oli 
eräänlainen ulkopuolinen konsultti, joka oli tullut ratkaisemaan vieraan maan 
ongelmia, kun eurooppalaiset vielä muistelivat käydyn sodan menetyksiä ja vi-
hollisuuksia.  

Mitä pidemmälle neuvottelut etenivät, sitä enemmän Wilson poikkesi al-
kuperäisestä 14:n kohdan ohjelmastaan. Hän kirjoitti Kansainliiton ohjelmaansa 
etupäässä Eurooppaa ajatellen ja etsi suunnittelussaan käyttökelpoisia ratkaisu-
ja Euroopan ongelmiin. Hän siis hyvin pitkälle neuvotteli eurooppalaisille sopi-
vaa kompromissia, jonka muut olisivat hyväksyneet.  

 
 

5.3 Kansainvälisen yhteisön muodostuminen sodan kieltämisenä 

Heti Kansainliiton perustamisen jälkeen alettiin sen piirissä keskustella uuden 
peruskirjan parannusehdotuksista. Erityisesti artiklat 8 ja 10 saivat korostuneen 
huomion. Artiklan 10 muotoilua pidettiin perusteena sille, ettei Yhdysvallat ra-
tifioinut peruskirjaa. Artikla 8 puolestaan avasi keskustelua, josta muodostui 
yksi Kansainliiton tärkeimmistä uudistamisen alueista. Neuvottelut peruskirjan 
uudistuksista avasivat myös linjan, jonka välityksellä Yhdysvallat tuli takaisin 
mukaan Kansainliittoa koskeviin keskusteluihin.  

Artikla 8 sisältää erikoisen asiakysymysten yhdistelmäparin. Sen ideana 
oli luoda mekanismeja hyökkäyksen uhrin auttamiselle sekä muodostaa yleisiä 
mekanismeja keskinäiselle avulle, mutta samalla rohkaista yleistä aseidenrii-
suntaa.  

Yleiskokouksen alainen komitea pyysi jäseniään Cecil Hurstia ja ranska-
laista eversti Réquinaa esittämään omat suunnitelmansa avunantosopimukses-
ta. Cecil Hurst painotti suunnitelmassaan yleistä keskinäisen avun järjestelmää 
sekä avun saamisen ehdollistamista valtion sitoutumiseen aseriisuntaan. Hurs-
tin suunnitelmassa jokainen valtio oli osallinen keskinäisen avun sopimuksen 
allekirjoittajana ja oli oikeutettu ilmoittamaan Kansainliiton pääsihteerille, jos se 
epäilee jonkin toisen valtion valmistelevan hyökkäystä. Suunnitelmaan sisältyi 
yleisyysperiaatteen vastainen kohta, jonka mukaan valtio, joka rikkoo asevarus-
telun rajoittamisesta tehtyä sitoumusta, menettää avunantosopimuksen suomat 
oikeudet.  

Eversti Réquinan ehdotus rakentui kahdenkeskisille ja monenkeskisille 
puolustusliitoille, joita sopimuksen osapuolien olisi solmittava sotilaallisen 
avunannon mekanismien luomiseksi. Puolustusliitot olisi alistettu palvelemaan 
Kansainliiton päämääriä. Puolustusliitot olisivat velvoitettuja aseidenriisuntaan 
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ja ilmoittamaan Kansainliitolle kuinka paljon ne olisivat valmiit vähentämään 
aseistustaan (Ruutu 1934, 235). 

Yleisestä avunantosopimuksen luonnostekstin sitoumuksista tuli varsin-
kin Kansainliiton neuvoston valtuuksien osalta hyvin pitkälle menevä. Yrjö 
Ruudun mukaan neuvostosta on luonnoksessa kehitelty oikea maailmanhalli-
tus, joka ”saa antaa käskyn suvereenisille valtioille määräten, mitkä niistä ovat 
velvollisia ottamaan osaa yhteiseen sotatoimeen ja miten suurilla sotavoimilla”. 
(Ruutu 1934, 244). Sopimus ei kuitenkaan vastannut silloista tilannetta. Kan-
sainliitolla ei ollut sellaista luottamusta tai asemaa, jotka sopimus olisi siltä ja 
varsinkin neuvostolta edellyttänyt. 

Keskinäisen avunannon sopimusluonnoksessa oli merkittävää kuitenkin 
se, että se oli ensimmäistä kertaa yleinen avunannon mekanismeissaan, eikä siis 
perustunut jäsenyyteen tai liittokuntaan. Tämä voidaan selittää pyrkimyksellä 
varmistaa Yhdysvaltojen mukanaolo. Toisaalta eurooppalaisen konsertin perin-
teen mukaista ajattelua pyrittiin avaamaan ja erityisesti tavoiteltiin tiukan kan-
sakuntaan sidonnaisen käsitteistön korvaamista. Näin luotiin myös mahdolli-
suus yhdistää luonnokseen sitä vastaava Amerikan mantereen löyhempi ja uni-
versalistisempi kansainvälisen oikeuden sopimusjärjestelmä ja sanastopara-
digma. 

 
5.3.1  Geneven pöytäkirja riitojen rauhanomaisesta sopimisesta 

Keskinäisen avunannon sopimuksen jälkeen seuraava tärkeä hanke oli loka-
kuussa 1924 hyväksytty Geneven pöytäkirja riitojen rauhanomaisesta sopimi-
sesta. Sen kielikuville oli ominaista painottaa pikemminkin yleistä sitovuutta 
kuin tiukan sopimuksellista sanastoa. Pöytäkirjan esipuheen toisen lauseen 
mukaan siinä “…recognizing the solidarity of the members of international 
community”. (FHIG III/2, 941) 127  

Geneven pöytäkirjassa tuli ensimmäisen kerran yleisen kansainvälisen ju-
listuksen kieleen ”kansainvälinen yhteisö” (international community). (FHIG 
III/2, 941). Se esiteltiin myös ns. käännetyssä merkityksessä; kansainvälinen yh-
teisö määrää, mikä on osapuolien tehtävä. Tekstille annettu luonne julistukselli-
sena pöytäkirjana oli osaltaan mahdollistanut toisenlaisen kirjoitustavan, kieli-
kuvat yhteisöllisyydestä ja yleisestä sitovuudesta: osapuolet sekä kunnioittavat 
toisiaan suvereeneina osapuolina että tunnustavat kuuluvansa universaalin yk-
seyden jäsenyyteen. Liittosopimuksellisen kielikuvan sijaan tunnustauduttiin 
siis kokonaisuuden jäseniksi. Osapuolet olettavat tiedostavansa jäsenyytensä ja 
sen perusvelvoitteet ilman sopimuksellista sitoutumista.  

Protokollan esipuheessa myös esiteltiin tärkeä käsite ”international 
crimes”, ja sota ”constitutes a violation of this solidarity and an international 
crime”. (FHIG III/2, 941). Siinä siis luotiin myös tärkeä kääntävä ”konstitutio-

                                                 
127 Solidaarisuus on tunnustettu Haagin rauhasopimuksessa, joskin Haagissa käytetään 

kansakunnalle rakentavaa kansainvälisten suhteiden esitystapaa (”the solidarity 
which unites the members of the society of civiliced nations”). 
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naalinen” muotoilu, jossa epäkohdan nähtiin luovan muutoksen. Vuoden 1928 
Geneven sopimus loi tälle järjestelylle komission. (FHIG III/2, 1067). 

 
5.3.2 Locarno 

Locarnon vuoden 1925 sopimusjärjestelmä (Locarno) oli Kansainliiton rauhan si-
toumusta korjaava ja syventävä sopimus. Se rakensi eurooppalaisen liittopara-
digman ja kansakunnan käsitteen varaan. Se oli kaikkein monimutkaisin koko-
elma kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä rauhansopimuksia. 

Kansanvälisten suhteiden käsitteistössä Locarno oli kansakunnallisen ko-
rostuskauden huipennus. Maailmanykseyteen pyrittiin ikään kuin toista kautta 
tarvitsematta oletusta universaalista maailmanyhteisöstä. Tällainen ratkaisu oli 
yhteisön muodostuminen kansakuntien välisen tiheän ja kompleksisen sopi-
musverkostoitumisen kautta. Sen pääideana on yhdistää yhteen kudokseen 
monet eri huolet rauhan säilymisestä ja luoda mahdollisen moninainen takuu-
järjestelmä kahden- ja monenkeskisille rauhansopimuksille. Kokonaisuutena se 
muodostaisi näin edellytyksen yleisemmälle rauhalle Euroopassa. (FHIG III/2, 
1062–1066, 1085–1089).  

Locarnon järjestelyjen taustana on sanottu olleen Ranskan huoli Saksan ag-
gressiosta. Ranska pyrki ehkäisemään Saksan uhkaa perinteisellä tavalla sito-
malla Englantia sopimusjärjestelmään. Vrt. Ruutu 1934, 482–484, 517, 617–618). 

Saksa solmi myös erillissopimuksen kiistojen sovittelusta Sveitsin (1921) ja 
Puolan (1925) sekä Locarnon sopimuksen yhteydessä erikseen omalla sovittelu-
sopimuksella Belgian ja Ranskan kanssa (1925). Locarno tuotti myös uudenlaista 
sopimuskieltä, joka korosti osapuolten sopimus-sitoumuksien kollektiivista 
luonnetta. Artiklan 1 mukaan osapuolet ”collectively and severally guarantee, 
in the manner provided in the following articles, the maintenance of the territo-
rial status quo resulting from the frontiers between Germany and Belgium and 
between Germany and France and…” (Locarnon sopimus, Art. 1, (FHIG III/2, 
1085). 

 
5.3.3 Kelloggin ja Briandin sopimus 

Vuonna 1928 solmittu Kelloggin ja Briandin sopimus oli tarkoitettu uudista-
maan joitakin Kansainliiton peruskirjan sanamuotoiluja. Lyhyessä sopimusteks-
tissä kiellettiin sota kansakuntien politiikan välineenä ja sitouduttiin riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Sopimuksessa määrättiin yksityiskohtaisesti 
riitojen sovittelumenetelmistä. Kuudennen artiklan mukaan sovitteluun voi-
daan käyttää olemassaolevia kansainvälisiä elimiä, perustettavaa ad hoc -
komissiota, kolmatta valtiota tai sopijaosapuolien omia korkeimpia oikeusis-
tuimia. (FHIG, III/2, 978–979).  
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Vuonna 1934 Kelloggin ja Briandin sopimuksen (Kellogg–Briand) oli ratifi-
oinut 63 valtiota128. Voidaankin kysyä, vaikuttiko sopimuksen Kansainliiton pe-
ruskirjaa pidemmälle menevä sodan kielto osaltaan siihen, että sitoutuminen 
Kansainliittoon laimentui, varsinkaan kun Yhdysvallat ei ollut siinä mukana. 
Heikensikö se pikemminkin Kansainliiton asemaa maailmanjärjestönä?  

Kuuluisan ensimmäisen artiklan mukaan korkeat osapuolet;  

”solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn 
resources to war for the solution of international controversies, and renounce it as an 
instrument of national policy in their relations with one another”  

Kellogg–Briandin merkittävin lisäys kansainvälisten suhteiden yhteisöabstrak-
toihin oli sen pyrkimys kieltää sota yleensä. Johdannon avaus sanoo: “deeply 
sensible of their solemn duty to promote the welfare of mankind” (FHIG, III/2, 
959). Muotoilu ei siis maininnut rajoittumisesta vain sopimuksen allekirjoitta-
jiin, Kansainliittoon tai sopijaosapuoliin, vaan se olisi ”yleinen sopimus” sodan 
kieltämiseksi kansakuntien harjoittaman politiikan välineenä (general treaty for 
renunciation of war as an instrument of national policy). Sopimuksen solmivat 
osapuolijäsenet eivät siis suunnanneet puhetta pelkästään toisilleen vaan koko 
ihmiskunnalle.  

Juuri Kellogg–Briandia voidaan pitää ensimmäisenä mantereiden ykseyden 
abstraktioita sekoittavana dokumenttina ja samalla amerikkalaisen järjestelmän 
sanastoparadigmojen tulona Eurooppaan. Kieleen tuli sellaisia dekolonialisaa-
tiota ja valtiovallan ehdollistamista koskevia elementtejä, joita Kansainliiton pe-
ruskirjassa ei vielä ollut (vrt. Ruutu 1934, 145).  

Ensimmäisen kerran oikeastaan asetettiin siis rinnakkain ja toistensa kil-
pailijoiksi kaksi eri lähestymistapaa; Kansainliiton peruslähestymistapa, joka 
luo maailmanyhteisön abstraktion inklusiivisen kansakunnan käsitteellä, ja uusi 
universaalimpi lähestymistapa, joka tietyssä määrin tavoittelee kansakunnan 
asettamien rajoitteiden ylitystä. Kellogg–Briandin universaalin otteen myötä 
yleissopimukseen tuli esimmäistä kertaa muotoilu, jossa sopijaosapuolille asete-
taan uudenlaisia sidoksia ja velvoitteita maailman yhteisön kannalta. Samalla 
jäsenyysperiaatteet alkoivat muuttua problemaattisemmiksi ja tulkinnanvarai-
semmiksi. 

Kansainvälisen oikeuden yhdistys sanoi vuonna 1934 antamassaan tul-
kinnassa, että sopimus on monenkeskinen. Tulkinnan mukaan ”A signatory 
State cannot, by denunciation or non-observance of the Pact, release itself from 
its obligations thereunder” (FHIG, III/2, 968). Jos valtio ratifioi sopimuksen, se 
ei enää voi siitä erota. (vrt. Kansainliiton peruskirja, art 1.3). Siitä puuttui myös 
yleensä sopimukselle keskeinen ”only by the consent of other contracting par-
ties”.  

                                                 
128 Neuvostoliiton johdolla suunniteltiin Litvinovin pöytäkirja (1928) (teksti: Wehberg 

1931, 135–136) ja Yhdysvaltojen johdolla hyväksyttiin vuonna 1933 Inter-American 
Convention on the Prevention of War, Non-Aggression and Conciliation, joka laajensi 
sodan kiellon koskemaan Amerikan mannerta. (teksti, FHIG III/2 975-981). 
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Tähän tulkintaan ei vielä ole sisällytetty ns. käännettyn yhteisöabstraktion 
ideaa, vaikka sopimuksessa olivat siihen jo elementit. Siinä on paremmin viri-
tetty eräänlainen uudenlainen kaksoisrakenne. Liiton käsitteen merkitys on 
kahdenlainen; sopimus tehdään sekä osapuolien välillä että suhteessa oletet-
tuun universaaliin oikeusjärjestelmään.  

Tavoiteltu kaikkia kansakuntia koskeva pätevyysala loi tulkitsijalle mah-
dollisuuden vedota ns. käännettyyn horisonttiin, jossa oletettu maailmanlaajui-
nen yhteisö ja kaikkien oletettu jäsenyys kieltää sodan politiikan keinona. Näin 
tapahtuu silloinkin, kun jäsen ei ole sitä ratifioinut.  

Näin Kellogg–Briand tavoitteli ensimmäistä kertaa kansainvälisten suhtei-
den esitykseen käänteistä yhteisöabstraktiota siinä mielessä, että kuulumisen 
maailmanyhteisöön katsotaan velvoittavan valtiota tietynlaiseen käyttäytymi-
seen. Muussa tapauksessa sen legitiimisyys muuttuu kyseenalaiseksi. Tässä 
konstruktiossa toiset valtiot eivät ole jäsenyydelle niin keskeisiä, kuin valtion 
harjoittaman vallan kontrolli ja oman asemansa arvostelukyky ja tekojensa maa-
ilmanpoliittinen ymmärtäminen. 

Kansainliittolainen paradigma ei siis tehnyt mahdolliseksi tällaisia tulkin-
toja. Kellogg–Briandin artiklan 1 muotoilustakin tämä tulee esille. Sopimus kielsi 
sodan ”kansallisen” politiikan instrumenttina. (FHIG, III/2, 959). Käsitteen 
merkitysala oli karsinoitu kapeammiksi kuin maailmanlaajuisen ykseyden mal-
lissa. 

Kellogg–Briand myös pakotti yhdistämään kansainliittolaista kansainväli-
sen oikeuden aineistoa Amerikan mantereen aineistoon. Sopimuksen valmiste-
lussa ranskalainen kansakunta-ajattelu ja yhdysvaltalainen universaali ajattelu 
törmäsivät toisiinsa. Yhdysvallat esitti sopimuksen yleistämistä kaikkiin valti-
oihin. Ranskan mukaan tätä ei voinut tehdä vastoin voimassaolevia sopimus-
velvotteita. (vrt. Ruutu 1934, 276).  

Kellogg–Briand oli myös sopimusteksti, joka toi asevarustelun ja sodan-
käynnin käsitteitä129 asevarustelusopimuksien lisäksi muihin kansainvälisoi-
keudellisiin kysymyksiin ja periaatteisiin. Asevarustelua koskeva kieli oli kaik-
kein pisimmälle kehittynyt ehdottomampi ja yhteisöllinen kieli.130 

 
 

                                                 
129 Vrt. Haagin 1907 seitsemän sopimuksen sarja sodankäynnin säännöistä ja 

sovittelusta. Vrt. Julistus Ahvenanmaan demilitarisoinnista (1856), Lontoon julistus 
(1909), Washingtonin sopimus laivastosodan säännöistä (1922) sekä Reininmaan ja 
Saarin demilitarisaatioon liittyvät Versaillesin sopimukset (1919). 

130 Vuonna 1922 oli Washingtonin konferenssissa Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja 
Japanin kesken solmittu merten varustelua rajoittavan sopimuksen rinnalla julistus, 
jonka koskee kaasun käyttöä sodassa. Sen sanotaan olevan “a part of international 
law binding alike the conscience and practice of nations.” Julistuksen hyväksyi 
myöhemmin kaikkiaan 41 valtiota. (ILoF 1944, 40). 
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5.4 Yleinen mielipide 

Salaisen diplomatian kieltäminen ja laajempi julkisuus olivat yleisemmässä 
keskustelussa keskeisellä sijalla Kansainliiton perustamisen aikana ja tärkeässä 
asemassa Kelloggin ja Briandin sopimuksen suunnittelun aikana. Rauhanliike ja 
työväenliike olivat näiden kysymysten esillenostamisen kiivaimpia vaatijoita. 

Julkisuuden puuttuminen nähtiin yhtenä selkeänä syynä sotiin. Lisäksi sa-
lainen diplomatia johti siihen, etteivät laajat kansalaispiirit tunteneet sotien syi-
tä. (vrt. Wehberg, Hans: The Outlawry of war, Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, 1931). Wilsonin 14:n kohdan ohjelmassa julkisuuden vaatimus 
kytkettiin kansan vapauden vaatimukseen. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, 
koko asetelmaa myös esitettiin kansainvälistyvänä. Viimeisessä kohdassa vaa-
dittiin kansainvälisiin suhteisiin järjestöä (”a general association of nation under 
specific covenants”) (vrt. The Peace Conference of Paris, 1919, 161–163). Näiden 
tavoitteiden yhdistelmällä saavutettaisiin yleinen politiikan pluralisoiminen.  

Julkisen mielipiteenkin ongelmavyyhdin pääkohteena oli ”järjestäytyvä” 
työväenliike ja pyrkimys hillitä vallankumouksellista liikehdintää. Cecil Hurs-
tin ja Wilsonin ajattelussa olivat tuolta ajalta käsitykset ”public opinionista”.  

Hurstin mukaan liigan tärkein väline on yleinen mielipide.131 Wilsonin 
puheen mukaan Pariisin konferenssin on oltava valmis kuuntelemaan yleistä 
mielipidettä ja toteuttamaan pikemminkin sen tahtoa kuin konferenssiin osallis-
tuvien johtajien näkemyksiä, muuten maailman tilanne voi kärjistyä uudelleen. 
(Carr 1981, 33).  

Wilsonin 14:n kohdan ohjelman ensimmäisenä kohtana oli avoimen dip-
lomatian vaatimus132. Tätä täsmentää Wilsonin kirje 12. maaliskuuta 1918 ulko-
ministeri Lansingille. Wilsonin mukaan salaisuuden poistaminen ei kuitenkaan 
tarkoittaisi sitä, ettei diplomatiassa saisi arkaluonteisista asioista pitää suljettuja 
neuvonpitoja.133  

 
 

                                                 
131  “League of Nations is not the economic or the military weapon or any other weapon 

of material force. By far the strongest weapon we have is the weapon of public 
opinion.” (Carr 1981, 35). 

132  "Open covenants of peace openly arrived at, after which there shall be no private 
international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always 
frankly and in the public view." (The Peace Conference of Paris. 1919.  159–186.) 

133 “Wilson: ...certainly when I pronounced for open diplomacy I meant, not that there 
should be no private discussion of delicate matters, but that no secret agreements of 
any sort should be entered into, and that all international relations when fixed 
should be open, aboveboard and explicit" (The Letter of Wilson to Secretary of State 
Lansing, March 12. 1918. Hunter-Miller 1928a, 19). Vrt. The Secret Treaties and 
Understandings, Union of Democratic Control (http://floonet.net) . 
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5.5 Työ, ihmisoikeudet ja peruskäsitteet 

Tutkimusaineistoni kannalta tärkeä seikka on se, että Kansainliiton työjärjestö 
(Labour Organization) oli ainoa tuon ajan instituutio, joka oli myös virallisesti 
nimitetty organisaatioksi.  

Pasifismi työväenliikkeessä teki Kansainliitosta tärkeän keskustelun koh-
teen. Työn kysymykset olivat Kansainliiton perustamisen aikaan erittäin laajasti 
käsitelty kansainvälisten suhteiden muodostukseen liittynyt aihepiiri. Tässä lu-
vussa esitellyt debatit on koottu ainoastaan Kansainliitto-keskustelusta ja pa-
remminkin juuri pasifistien ja kansainliittoaktivistien mielipiteistä. Kappaleen 
päätarkoitus on myös osoittaa, että rauhan- ja työjärjestöt sekä niitä koskevat 
keskustelut pidettiin hyvin tarkoituksenmukaisesti erillään toisistaan. 

Maailmanjärjestön perustamishistoriassa kaksijakoisuus kytketään tulkin-
nassani myös seikkaan, että kansainvälisten suhteiden sanastoon alkoi kehittyä 
käsityksiä tunnustetuista, suojeltavista ja vaadittavista ihmisoikeuksista juuri 
työn kysymyksinä ja työjärjestön yhteydessä. Kansainliiton jälkeen, uudessa 
YK-järjestössä, toiminnallinen ihmisoikeuksia korostava kieli ja koko työjärjestö 
tulevat osaksi kokonaista käsitystä maailmanjärjestöstä. Uusi rauhan retoriikka 
saa tärkeitä uusia piirteitä juuri ihmisoikeuspuhunnasta. 

Kansainliiton työjärjestön peruskirjan muodosti Versaillesin rauhansopi-
muksen osa XIII. Sen esipuheen mukaan Kansainliiton tarkoituksena on aikaan-
saada yleinen rauha ”and such a peace can be established only if it is based 
upon social justice”. Rauhansopimuksen mukaan  

”..whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship, and 
privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and 
harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is 
urgently required: as, for example, by the regulation of the hours of work, including 
the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labour 
supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, 
the protection of the work against sickness, diseases un injury arising out of his 
employment, the protection of children, young persons and women, provision for 
old age and inquiry, protection of the interests of workers when employed in 
countries other than their own recognition of the principle of freedom of association, 
the organization of vocational and technical education and other measures; Whereas 
also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle in 
the way of other nations which desire to improve the conditions in their own 
countries;  

The High Contracting Parties, moved by sentiments of justice and humanity as well 
as bny the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the 
following..” (The Versailles Treaty, XIII).  

Työjärjestö oli siis debatin alue, jolla nostettiin keskusteluun ja vaadittiin myös 
poistettaviksi erilaisia kansallisia esteitä oikeudenmukaisuudelle. Työn käsit-
teen kautta myös tietynlaisia epäkohtia alettiin määritellä ihmisoikeuskysy-
myksiksi.  

Uudenlainen sodan kieltävä, ihmisoikeuksia ja rauhanpuolustamista ko-
rostava retoriikka tulee kansainvälisiin järjestöihin paljolti juuri työjärjestön 
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kautta. Kun työväenliike tavoitteli työjärjestöllä ja Kansainliitolla tukea pyrki-
myksilleen, samalla erillinen työjärjestö mahdollisti ihmisoikeuksien rajaamisen 
ulos varsinaisesta rauhanjärjestöstä.134 Työtä voitiin käsitellä näin hallinnolli-
sempana ihmisoikeuskysymyksenä, joka on erotettava rauhan kysymyksistä.  

Kansainliiton oman esitteen mukaan Kansainliiton yksi tarkoitus oli 
”hankkia työlle tehokas kansainvälinen suojelu”. (Kansainliitto 1932, 69). Esit-
teen mukaan ”…sota ei muuttanut vain rajoja ja valtiollisia suhteita, vaan se 
johti syviin yhteiskunnallisiin häiriöihin. Kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuulu-
vat miehet olivat joutuneet yhteiselle ja alituiselle vaaralle alttiiksi. Vuonna 1917 
sattuneet vallankumoukselliset liikehtimiset, jos kohta ne olivat merkityksel-
tään eriasteisia, eivät saaneet joutua unohduksiin. Olisi ollut hulluutta rauhan 
solmimisen hetkellä jättää huomiotta nämä tyytymättömyyden oireet, ja täten 
olisi kenties työntekijäin maailma jätetty kykenemättömien tai petollisten johta-
jien houkutusten uhriksi”. (Kansainliitto 1932, 69) Työjärjestön tavoite oli siis 
estää työolojen kurjistumista ja siihen tuossa yhteydessä liitettyä vallankumo-
uksellista liikehdintää. 

Rauhankonferenssi asetti kokouksessaan 25. päivänä tammikuuta 1919 
erityisen komitean käsittelemään tulevaa kansainvälistä työlainsäädäntöä ja an-
toi sille ohjeeksi ”tutkia kansainväliseltä kannalta työsuhteita ja harkita kan-
sainvälisiä toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin aikaansaada yhteistä toimintaa 
työsuhteiden järjestelyssä, sekä ehdottaa, millä tavoin olisi järjestettävä pysy-
väinen elin jatkamaan tällaista tutkimusta ja tällaista harkintaa yhdessä Kan-
sainliiton kanssa ja sen johdon alaisena”. (Kansainliitto 1932, 69). 

Kansainliiton peruskirjan ainoa maininta yksilön henkilökohtaisista oike-
uksista oli artiklan 23 vaatimus humaaneista työolosuhteista miehille, naisille ja 
lapsille. 
 

“Art. 23. Subject to and in accordance with the provisions of international con-
ventions existing or hereafter to be agreed upon, the Members of the League: will 
endeavour to secure and maintain fair and humane conditions of labour for men, 
women and children, both in their own countries and in all countries.” (Covenant of 
the League of Nations, Article 23). 

 
Keskustelu työjärjestöstä ja sen perustamisesta poikkesi jo tuolloin huomatta-
vasti varsinaisen rauhanjärjestön eli Liigan keskusteluista. Niiden suhde myös 
ymmärrettiin rinnakkaiseksi.  

Työkeskustelu politiikan kansainvälistymisen agendalla oli huomattavan 
laaja. Se sisälsi erilaisia aihepiirejä työoloista, salaisten sopimusten julkisuudes-
ta ja kansainvälisten suhteiden avaamisesta laajemmille piireille. Kaikenlainen 
sosiaalinen uudistuspaine näytti kohdistuvan työjärjestöön, kun rauhan per-

                                                 
134 Poikkeuksen muodostaa Versaillesissa liittoutuneiden ja keskusvaltojen välillä 

solmittu erillinen sopimus Puolan uskonnollisten vähemmistöryhmien suojasta. 
(FHIG III/2, 921–925 ja Documents on the League of Nations 1920, 300–307). 
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spektiivissä näitä avoimuuden, osallistumisen ja ihmisoikeuksien kysymyksiä 
lähinnä väisteltiin.135  

Ammattiyhdistysliike sai selkeästi Kansainliitolta työjärjestön ja sen oh-
jelman mukaisen ihmisoikeusparadigman. Työväenliikkeen omassa järjestäy-
tymisessä ja kehittyvässä järjestötyössä esitettiin osaksi samankaltaisa ideoita 
kuin maailmanjärjestöjen suunnittelutyössä, joskin huomattavasti kriittisem-
mässä sävyssä. (kts. A League of Nations, 1917, Vol. 1, No 2, 1, 119–120 ja 
Documents on the League of Nations, Complied by Mrs. C. A. Kluyver, 1920, 
322). 

Helmikuussa 1919 II internationaali136 hyväksyi Britannian työväenpuolu-
een ehdotuksesta Bernissä päätöslauselman, jonka mukaan Kansainliiton pää-
elimessä eivät istuisi hallitusten edustajat vaan kansallisten parlamenttien edus-
tajat. Heidän pitäisi puolestaan kattaa kaikki parlamenteissa edustettuina olevat 
puolueet. (Wehberg 1944, 66–67).  

Bernin kokouksen toimintakomitean lausuman mukaan maaliskuulta 1919 
mukaan “…the League of Nations …remains a League of Governments and Ex-
ecutives, and not of the peoples and Parliaments”. Saman lausuman mukaan 
Kansainliitto on paremmin viiden voittaja-suurvallan dominoima koalitio, eikä 
“organ of international justice upon which all nations ought to find a place.” 
(International Socialist Conference at Berne, 1919, Statement of the Committee 
of Action. Documents on the League of Nations, Complied by Mrs. C. A. Kluy-
ver, 1920, 322). 

Sosialistipuolueiden Luzernin konferenssin päätöslauselma elokuulta 1919 
oli lähtökohdiltaan kriittisempi. Sen mukaan ”the international declares that the 
present League of Nations has the appearance of being an organization of capi-
talist and bourgeois states”(International Socialist Conference at Lucerne, Au-
gust 9th 1919. Documents on the League of Nations 1920, 326). Sitä seuraavassa 
kohdassa, joka koski ihmisyhteisökuvauksien tulevaisuushorisontteja, todettiin 
kuitenkin, että Kansainliitto on lajissaan ensimmäinen tehokas ja toimiva kan-
sainvälinen elin. Se on myös ”a germ of judicial organisation of world destined 
to avoid resort to force for the solution of international disputes”. (International 
Socialist Conference at Lucerne, August 9th, 1919. Documents on the League of 
Nations 1920, 326). Sen lisäksi Kansainliiton katsottiin myötävaikuttavan de-
mokratian ja sosialismin kehittymiseen. 
 

“…the part which it will play will be more effective in the degree to which it is 
penetrated by socialism. In the same way as proletarian efforts tend to transform 

                                                 
135 “The international Labour Conference thus looks to the Disarmament Conference for 

effective help in the solution of the economic depression. It is to be hoped that in 
return it will, by reaffirming its lofty ideal of justice and humanity and by providing 
a proof that co-operation between nations can be and has been realised, give the 
Disarmament Conference encouragement and effective assistance…” (Report to the 
International Labor Conference 1932/ Thomas 1948). 

136 Bernissä järjestettiin samanaikaisesti sekä sosialistien konferenssi että  
ammattiyhdistysten kokoukset. Molemmat esittivät omat päätöslauselmansa ja 
julkilausumansa (vrt. Sulkunen 2000). 
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each capitalist State into a socialist State, so the International will endeavour to 
transform this international Bourgeois State formed by the capitalist nations into an 
international Socialist State. Thus the League of Nations will the more successfully 
reach its aims when each nation forming a part of it is more and more permeated 
with the spirit of Democracy and Socialism.” (Documents on the League of Nations 
1920, 326). 

 
Näin Luzernin konferenssin päätöslauselman 1. kohdan mukaan Kansainliitos-
ta on mahdollista kehittää demokraattisten kansakuntien tasa-arvoinen liitty-
mä.  

“In order that the League of Nations may have real authority and that its decisions 
may be universally recognized, in order that it may not be merely an organ in the 
service of the great dominant nations, in short so that it may be in truth and fact a 
League of free Nations, equal in rights and in duties, it should include all peoples as 
they show by their democratic constitutions that they are capable of keeping their 
engagements….The constitution of the League should be modified in order to form a 
veritable “World Parliament”.” (Documents on the League of Nations 1920, 327).  

Saksan sodan jälkeisen Scheidemannin hallituksen toisen lausunnon mukaan 
työn kysymykset ja sääntely kuuluvat työväelle itselleen. Tähän kuului ehdo-
tus, että jokaista maata pitää kansainvälisessä elimessä edustaa yksi työnantajan 
ja yksi työtekijöiden edustaja. Tässä haluttiin korostaa jakoa työläisten ammatti-
järjestöjen ja toisaalta vapaakauppaa, kapitalistista järjestelmää ja pääomaa 
edustavan eliitin välillä. Vaikka Kansainliiton ei katsottu missään määrin pois-
tavan tätä ristiriitaa, kansainvälisten suhteiden konstitutioiminen nähtiin posi-
tiivisena kehityksenä. (A League of Nations 1917, 331–332)137. 

Englannissa työväenliike oli ennen sotaa radikalisoitunut, ja se koki sodan 
itsestään erillisenä ongelmana. Sodan syttyessä “liittoutuneiden” työväenliike 
aktivoitui sodan rintamalinjojen mukaisesti. Sodassa työväki ei kuitenkaan ollut 
toisen maan työväestöä vastaan, vaan vihollismaan hallitusta vastaan.  

“The Socialists of Great Britain, Belgium, France, and Russia do not pursue the 
political and economic crushing of Germany; they are not at war with the peoples of 
Germany and Austria, but only with the governments of those countries by which 
they are oppressed.” (British Labor's War Aims, A League of Nations 1917, 119).  

Tässä työväenliikkeen käsitteistössä hallitus erotettiin kansasta. Saksassa sodan 
jälkeiselle hallitukselle Versaillesin rauhaneuvotteluiden kontekstissa näyttäytyi 
tärkeäksi pyrkimys päästä mukaan yhteisiin järjestelyihin ja uusiin järjestöihin 
”työväen” sisältämän maailma-aspektin kautta pikemminkin kuin rauhan lii-
gan kautta.  

“The German delegates take note of the fact that the Allied and Associated 
Governments are of one mind. “German Democratic Government in believing 

                                                 
137 Vrt. Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. Aug. 1919. Artikla 165 ”Die  

Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Intressen gesetzlich Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie in 
nach Wirtschaftgebieten gegliederten Bezirksarbeiterräten und in einem 
Reichsarbeiterrat. (Artikel 165). 
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domestic peace and the advancement of humanity to be dependent on the solution of 
labor questions” (A League of Nations 1917, 331).  

Saksan onnistuikin päästä mukaan kansainväliseen työjärjestöön heti alusta al-
kaen. Saksa sai myös ”12:n tärkeimmän teollisuusmaan joukossa” hallintoneu-
voston pysyvän jäsenen aseman (Kansainliitto, päämäärät ja rakenne 1932, 77). 
Kansainliiton jäseneksi Saksa tuli vuonna 1926 ja natsien hallitessa erosi jäse-
nyydestä vuonna 1935. 

David Mitranyn138 mainitsemalla säilyttäjien puoliskolla perusajatuksena 
oli integroida reformistisia liikkeitä kansainvälisen rakenteen uudistamiseen, 
ennen kuin niistä muodostuisi poliittista järjestelmää uhkaavia tekijöitä.  

Robert Cecil käyttää Birminghamin yliopiston virkaanastujaispuheessa 
International Relations of the Future vuonna 1918 otsikkoa “Organized Interna-
tional Opinion”. Hän asetti vastakkain vapaan julkisen mielipiteen muutosvoi-
man ja toisaalta lailla ja instituutioilla säädellyn julkisen mielipiteen muutos-
voiman. Cecilin näkemyksen mukaan nämä muutosvoimat ovat kansain-
välistyneet. Hän lausui:  

”in dealings with individuals public opinion without the law may be very powerful, 
yet courts of law, even though backed by overwhelming force, are unless also 
supported by public opinion, by no means universally obeyed” (Cecil 1918, 11).  

Cecilin näkemyksessä kuten myös Kansainliiton aikaisessa työkeskustelussa 
politiikkaa vaadittiin laajemmin avoimeksi ja julkiseksi. Väestö kytkettiin sa-
malla kansallisiin kehyksiin. Tämä tehtiin käyttämällä maailmanlaajuisia kieli-
kuvia. Näin voidaan myös ymmärtää se, että suora vetoava ihmisoikeudellinen 
argumentaatio esitetään Kansainliitossa työjärjestön yhteydessä. Tämä on tie-
tysti yhdistettävissä työväestön laajaan aktivoitumiseen Euroopassa ja myös 
Neuvostoliiton perustamiseen, joka tarjosi Kansainliiton perustajahahmoille 
kauhukuvan. 

Tämän keskustelun johtopäätöksenä voidaan sanoa, että maailman koke-
minen kaksoisrakenteena, sekä ihmisten että kansakuntien osallistumisyhteisö-
nä, puuttui Liigasta, mutta tuli esiin työjärjestön piirissä. Samoin organisatori-
nen puhetapa oli näissä yhteyksissä paljon vahvempaa kuin varsinaisessa rau-
hanjärjestössä (vrt. Internationales Arbeitsamt, 1931, Zehn Jahre Internationale 
Arbeitsorganization).  

Kansainliiton peruskirjan valmistelut eivät tavoitelleet radikaaleja muu-
toksia. Työjärjestö puolestaan pyrki selkeästi ratkaisemaan rakenteellisia on-
gelmia. Se halusi uudenlaisena kansainvälisenä järjestelynä vastata haasteeseen, 
jonka esimerkiksi Neuvostoliiton perustaminen marxilaisella käsitteistöllä ope-
roivana valtiona tarjosi139.  

                                                 
138  Mitrany, 1966. 
139 Neuvostoliiton perustuslaissa vuonna 1918 käytettiin osittain marxilaista käsitteistöä, 

joskin valtiomuoto oli federaalinen. Vuoden 1918 Venäjän federatiivisten tasavaltojen 
liiton perustuslaki perustelee konstituution eräänlaisella liiton-konseptin 
kaksoisrakenteella. Ensimmäisessä linjassa työläiset, talonpojat ja sotilaat 
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Työläisten integroimista osaksi Kansainliiton järjestelyä voidaan pitää siis 
ensimmäisenä maailmanjärjestön ihmisoikeustaistelun aaltona. Työjärjestön 
kontekstissa kansainvälisten suhteiden peruskirjakäsitteistöä individualisoitiin 
ja sanottavaa toiminnallistettiin. Työjärjestön linjassa tuli myös paljon parem-
min esille käsitys muuttuvasta ja kehittyvästä järjestelmästä, kuin rauhan puo-
liskolla. 

Jos Kansainliitolla ei ollut ihmisoikeusparadigmaa, YK:n perustamis-
keskusteluista puolestaan puuttui lähes kokonaan työ ihmisoikeuksia, julki-
suutta ja osallistumista koskevana erikoisalueena. San Franciscon kokouksessa 
Kansainliiton ajan aikaiseen kiistakysymykseen ja jakoon työn ja rauhan sekä 
toisaalta liiton ja organisaation välillä palaa vain Neuvostoliiton edustaja Kuz-
netsov.  

Kuznetsov palautti mieliin Kansainliiton aikaista kilpailutilannetta ja sen 
mukaisia kielikuvia San Franciscon kokouksen ensimmäisinä päivinä. Hänen 
argumentointinsa oli lähellä sellaista ajattelua, että työjärjestö on todellisen ih-
miskunnan sosiopoliittisen rakenteellistumisen puolisko, ”orgaaninen” puolis-
ko, kun taas toinen puolisko edustaa valtiovaltaa ja delegoitua valtaa. Kuznet-
sovin puheenvuorossa kuultiin viimeisen kerran YK-keskusteluissa Kansainliit-
to-debatista tuttu näkemys työväestä, joka on yhteisönä erillinen ja pyrkii ulos 
ehdotetun sateenvarjokäsitteen universaalin organisaation alta omaksi ihmisyh-
teisökseen.  

Kuznetsov mielestä "maailmaa" ja "kansainvälisyyttä" olisi lähestyttävä 
"työväen" tarjoaman yhdistävän mutta osallistujat karsivan periaatteen kaut-
ta.140 Kun sen jälkeen tähän kiistaan ei enää palattu, voidaan Kuznetsovin pu-
hetta tulkita maailmanjärjestöissä erään aikajakson päättymisen merkkinä. 

Kuznetsovin ehdotus oli siis YK:n perustajille mahdollisimman hurja ja 
idealtaan marxilainen. Hän lähestyi koko maailmanjärjestön käsitystä työväen 
kansainvälisen yhteenkuuluvuuden kysymyksenä, joka sopi tietenkin mahdol-
lisimman huonosti käsitykseen universaaleista ihmisoikeuksista ja maailman-
järjestöstä.  

“the participation of the World Trade Union Conference in the United Nations 
Conference. He pointed out that the meeting of the World Trade Union Conference 
held in London in February 1945 was attended by the representatives of 60 million 
members in 30 democratic countries, almost the entire organized labor movement in 
the world. He reminded the delegates of the contributions of organized labor to the 
defeat of Fascism and suggested that the participation of the World Trade Union 
Conference in this Conference would be very useful in mobilizing organized workers 
in behalf of a durable peace. He referred to the support given the London Conference 
by democratic governments, particularly the Government of the United Kingdom, 
and to the request of the Administrative Committee of the World Trade Union 
Conference made to Mr. Eden and the Ambassadors of the United States, Canada, 
France, and the Union of Soviet Socialist Republics regarding participation in the 
United Nations Conference. Mr. Kuznetsov stated that participation could be 

                                                                                                                                               
muodostavat liiton neuvostoina. Toisessa linjassa tasavallat (republic) muodostavat 
liiton (Ruutu 2005). 

140 "almost entire labor movement of the world ... represented…by council of all 
union..." (Kuznetsov, Uncio I, 152-153). 
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extended by inclusion of a representative of labor in each national delegation, or by 
an invitation to the Administrative Committee of the World Trade Union Conference 
to participate directly”. ( Uncio I, 152-154).  

Myös Dumbarton Oaksin valmisteluiden jälkeen Kuznetsovin esitys vaikutti 
lähinnä taktiselta avauspuheenvuorolta, jonka avulla Neuvostoliitto haki pa-
rempia asemia YK:n San Franciscon konferenssin komiteoissa ja korosti, että 
sen näkemyksiä pitää kunnioittaa länsileirissä.141  

Työnkysymykset olivat jo tässä vaiheessa YK:n suunnittelussa kiinteä osa 
uutta maailmanjärjestöä. Myöhemmin käsiteltävä Carnegien raportti esitti, että 
kansainvälisestä työjärjestöstä piti tehdä maailmanjärjestön erityisjärjestö: ”The 
International Labor Organization should be maintained as an agency of the 
Community of States, and its Constitution should be adapted to the Organiza-
tion of the Community of States”. (Carnegie 1944, 14). 

                                                 
141 Valmistautumisessa Dumbarton Oaksin konferenssiin, Neuvostoliitto oli esittänyt, 

että alustavassa suunnittelukokouksessa asialista pidettäisiin kapeampana ja 
esimerkiksi talousjärjestelmä erillään rauhanjärjestelmästä. (Hull 1948, Memories, 
Vol II, 1672–1673), vrt. Russell 1958, 306. 



 

6 YK-ORGANISAATION PERUSTAMINEN 
 
 
Tässä luvussa esitelen YK:n perustamista mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
valmistelun kontekstissa vuosina 1941–1945. Luvun tarkoitus on myös valottaa 
maailmanjärjestön peruskäsitteistön yhteydessä muodostetun uuden retoriikan 
avainkäsitteiden syntyä ja niistä käytyä keskustelua. Siinä kartoitetaan tarkem-
min kuin aikaisemmin YK:n perustamisen avainhahmojen motiiveja ja niiden 
merkitystä valitulle sanastolle.  

Työni viimeisessä luvussa tarkastelen lähemmin YK:n käsitteistön luomia 
institutionaalisia tulkintoja ja sovellutuksia. Kuten jo esipuheessa mainitsin, 
universaali ja organisatorinen lähestymistapa ei ollut vuosien 1942–1945 YK-
järjestön perustamisvaiheissa itsestään selvä valinta. 

YK:n perustamisesta on kirjoitettu kolme laajaa teosta. Hans Kelsenin The 
Law of the United Nations ja Ruth Russellin A History of the United Nations Charter 
julkaistiin 1958. Robert C. Hilderbrandin teos Dumbarton Oaks, The Origins of the 
United Nations and the Search for Postwar Security on julkaistu vuonna 1990. 

Hilderbrandin kirjan ansioksi voidaan lukea kattava suunnittelutyön ar-
kistomateriaalin tutkiminen. Teoksen puute on tekijän kronologinen lähesty-
mistapa. Hilderbrandia eivät kiinnosta käsitteistö, eri valintojen motiivit eivätkä 
seuraukset. Sen vuoksi hänen luomansa kuva YK:n perustamisesta eristää Yh-
dysvaltojen hallituksen muusta keskustelusta. Teos ei anna perustamista edel-
tävälle ja sen ympärillä käytävälle tiedekeskustelulle suurempaa merkitystä, 
vaikka Hilderbrand itse toteaa presidentti Rooseveltin pitäneen sitä tarkasti 
silmällä ja pyrkineen muokkaamaan julkista mielipidettä sen tuella.  

Hilderbrand ei myöskään mainitse siitä, että Carnegie-instituutti järjesti 
valmistelevia juristikokouksia 28.2. 1942 – 5.7. 1943. Tämän työn tuloksena val-
mistui 27.3.1944 YK:lle jo edellä mainittu erittäin tärkeä suunnitelma “The In-
ternational Law of the Future, Postulates, Principles and Proposals”142. Toisen 

                                                 
142 Vrt. Wilhelm Grewe 1994. Grewe pohtii kolmen (juristi)ryhmän kokouksien 

merkitystä YK-järjestön valmistelutyölle. Hän ei kuitenkaan anna 
suunnitteluryhmille suurta merkitystä (Grewe 1994, 3–4). Samaa voidaan sanoa 
Charles Websterin näkemyksestä hänen YK:n perustamista käsittelevässä 
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tärkeän Carnegien ryhmän muodosti Commission to Study the Organization of 
Peace. 

Molempien ryhmien raportit ovat käsitteistöillään kuitenkin samassa lin-
jassa Yhdysvaltojen hallituksen suunnittelupolitiikan kanssa. 

Hans Kelsenin kirjoittaessa teostaan Yhdysvaltojen hallituksen valmiste-
lumateriaali ei ollut koko laajuudessaan käytettävissä. Kelsen oli kuitenkin 
Carnegien tulevaisuusprojektin osallistuja. Ruth Russell sen sijaan saattoi kir-
jaansa tehdessään käyttää YK:n suunnittelun materiaaleja hyvinkin laajasti. Li-
säksi hän toimi hallituksen eri suunnitteluryhmissä.  

Robert D. Calkins sanoo saatesanoissaan, että Russellin kirja pohjaa Leo 
Pasvolskyn työhön Brookings-Instituutissa. Pasvolskyn tarkoitus oli ollut kir-
joittaa kirja itse, mutta hänen kuoltuaan Ruth Russell sai tehtäväkseen kirjoittaa 
sen lopulliseen muotoonsa. Muut osallistujat olivat Elizabeth H. Armstrong, 
Edward H. Buehrig, Suzanne Green, Jeannette E. Muther, Denys P. Myers ja 
William Reitzel.  

Kelsenin teoksen ongelmaksi muodostuu sen formaalinen lähestymistapa 
ja myöhäinen julkaiseminen aikana, jolloin YK jakautuu itä- ja länsileireihin ja 
uudet puolustusliitot perustetaan. Toisin sanoen kirja valmistui vaikeaan ai-
kaan toimiakseen vakuuttavana formaalisena tutkimuksena YK:sta lakijärjes-
telmänä. Kirjan viimeinen kappale kuvaa kansainvälisiä suhteita YK:n perus-
tamisen jälkeen.  

Näiden teosten lisäksi tulen käsittelemään muutamia muita tärkeitä artik-
keleita, joita YK:n perustamisen aikana kirjoitettiin.  

 
 

6.1 Yhdysvaltojen ydinryhmä 

Yhdysvaltain ulkoministeri Cordell Hull mainitsi 22. joulukuuta 1941 kirjees-
sään Rooseveltille keskustelleensa valtiosihteeri Wellsin kanssa uudesta perus-
tettavasta suunnittelukomiteasta (Hull 1948, 1632–1633). Sen tarkoitus on koota 
yhteen koko se suunnittelu, joka koski sodan jälkeisiä kansainvälisiä suhteita. 
Tämä mahdollistaisi suunnittelun koordinoinnin. Valtiosihteeri esittelisi komi-
tean työn suoraan presidentille.  

Sodan jälkeisen suunnittelun asiantuntijakomitea (Advisory Committee on 
Postwar Foreign Policy) perustettiin heti tämän jälkeen. Puheenjohtajana oli ul-
koministeri Hull itse ja varapuheenjohtajana apulaisulkoministeri Welles.143 
                                                                                                                                               

artikkelissaan ”The Making of the Charter of UN” (1947). Hans-Jürgen Schlochauer 
katsoo artikkelissaan “Dumbarton Oaks” Rooseveltin hallinnon muuttaneen 
aikaisempaa maailmanjärjestön suunnitelmaansa juuri Carnegie-projektin 
ehdotelmien pohjalta (Schlochauer, Hans-Jürgen: Dumbarton Oaks, EPIL. 1992. Vol. 
1, 1115–1117). Robert Hillmann on puolestaan kuvannut erityisesti Quincy Wrightin 
roolia erittäin merkittäväksi. Wright vaikutti Hillmannin mukaan ulkoministeri 
Hullin ja presidentti Rooseveltin politiikkaan 1940-luvulla. (Hillmann 1988). 

143 Muut jäsenet olivat Norman H. Davis (President of the Council on Foreign Relations 
and Chairman of the American Red Cross), Myron C. Taylor (the President’s 

 



 101

Tätä ennen, syyskuussa 1941, ulkoministerin sihteerinä toiminut Leo Pas-
volsky oli laatinut Hullille laajan raportin sodan jälkeisen suunnittelutyön jär-
jestämisestä. Se käsitteli työn vastuusuhteita ja esitteli vaihtoehtoisia malleja. 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa presidentti antaa säädöksellä ulkoministerille 
päävastuun suunnittelutyössä, ja toisessa luodaan sodan jälkeinen suunnittelu-
komitea, jonka puheenjohtajana on ulkoministeri. Suunnitelmassaan Pasvolsky 
mainitsi, että molemmissa malleissa olisi erittäin suotavaa, että varapresidentti 
Henry Wallace olisi mukana144. (PFPP 1949, 466). Wallacen rooli jäi kuitenkin 
asiakirjojen perusteella vähäiseksi. 

Kesäkuussa 1942 Wellesin ehdotuksesta perustettiin komitea145, jonka tar-
koituksena oli tutkia vanhoja kokemuksia kansainvälisistä organisaatioista. Se 
tutki tarkasti Kansainliiton rakenteen. (PFPP 1949, 109). Komitea päätyi kan-
taan, että Kansainliitto pitää korvata kokonaan uudella järjestöllä. Kelloggin ja 
Briandin sopimuksella oli myös omat rasitteensa. Komitea näki sekä Kellogg– 
Briandin että Kansainliiton peruskirjan auktorisoinneissa rasitteina sitoumukset 
tiettyihin vanhoihin rakenteisiin ja päätyi tavoittelemaan väliaikaista järjestelyä 
pysyvän sijaan. Subcommittee on Political Problems päätti, että  

”framework of international organization should be developed during the war itself 
to provide machinery ready at hand when needed, “to prepare a staff through 
“acquaintance” with world problems, and to provide a mechanism for reaching 
decisions during the immediate postwar period. The “United Nations authority”, as 
the subcommittee thought it might be called, would be composed of representatives 
from all of the United Nations.” (Hilderbrand 1990, 15).  

Toinen tärkeä komitea, joka perustettiin sodan jälkeisiin järjestö- ja turvalli-
suuskysymysten käsittelyyn, oli Subcommittee on Security Problems. Sen ensim-
mäinen istunto oli 15.4.1942. Komitean keskeiseksi kysymykseksi muodostui 
sodan jälkeinen rauhan turvaaminen. Myös se aloitti työnsä tutkimalla erilaisia 
historiallisia malleja. Työn tuloksena päädyttiin kahteen erilaiseen malliin. Py-
syvän kansainvälisen armeijan vaihtoehdoksi esitettiin kansallisiin armeijoihin 
perustuvia ad hoc -joukkoja, joiden käyttöä voitaisiin kansainvälistää. Jälkim-
mäistä kutsuttiin ns. Ranskan suunnitelmaksi, koska Ranska oli ehdottanut vas-
taavaa mallia vuonna 1919 Pariisin kokouksessa. 

                                                                                                                                               
personal Representative to the Pope), Dean Acheson (Assistant Secretary of State), 
Hamilton Fish Armstrong (Editor of the Quarterly Foreign Affairs), Adolf A. Berle Jr. 
(Assitant Secretary of State), Isaiah Bowman (President of John Hopkins University), 
Benjamin V. Cohen (General Council, National Power Policy Committee), Herbert 
Feis (State Department Adviser on International Economic Relations, Green H. 
Hackworth (Legal Adviser), Harry C. Hawkins, (Editorial Staff, The New York 
Times) ja Leo Pasvolsky (Special Assistant to the Secretary of State and Chief of the 
Division of Special Research. (Hull 1948, Vol. II, 1633). 

144 Leo Pasvolsky: Proposal for the Organization of Work for the Formulation of Post-
War Foreign Policies. September 12. 1941, Appendix 9, (PFPP 1949, 464).  

145 Jäseninä Welles, James T. Shotwell, Isaah Bowman, Benjamin V. Cohen. Gren H. 
Hackwoth, Leo Pasvolsky, James T. Shortwell, ja Harley Notter (sihteeri), viimeisissä 
kokouksissa myös Hamilton Fish Armstrong. 
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Kaikki vanhat komiteat lopetettiin suunnittelun käännekohdassa kesällä 
1943. Hilderbrandin mukaan poliittinen johto pyrki selkiyttämään peruskirjan 
valmistelutyötä. Hull katsoi tarvittavan aikalisää ennen siirtymistä suunnittelun 
lopulliseen vaiheeseen.  

“Work has reached a point at which it is imperative that the results of our 
discussions to date be brought together in the form of documents which can serve as 
a basis of a more specific consideration of policies and proposals. I am therefore 
adjourning the meetings of the Committee until September 18 in order to enable the 
technical staff to carry out the work of intensive preparation for a more definitive 
round a discussion”. (PFPP 1949, 164).  

YK:n valmistelutyö poikkesi poliittisena prosessina täysin Kansainliiton perus-
tamisesta. YK-projekti ei missään vaiheessa perustunut avoimiin suunnitelmiin 
tai yksityishenkilöiden pohdintoihin maailmanrauhasta. 

Varsinainen alustava suunnittelu tehtiin Yhdysvaltojen hallituksen johdol-
la, mutta myös brittihallitus osallistui siihen. Kun suunnittelma oli valmis, nel-
jän suurvallan edustajat kokoontuivat Dumbarton Oaksiin 1944 ja hyväksyivät 
peruskirjan luonnoksen. Se esitettiin tämän jälkeen YK:n peruskirjan luonnok-
sena San Franciscon perustamiskokoukseen kutsutuille 50:lle eri valtuuskunnal-
le. Kutsutut valtiot saivat esittää siihen muutosehdotuksia. Ratkaisevassa ase-
massa koko suunnittelun ajan olivat Yhdysvaltojen hallinnon sisällä tehty työ, 
ja erityisesti ryhmät, jotka muodostuivat Pasvolskyn ympärille. 

Presidentti Rooseveltin lähimmän hallinnon suunnitelmat maailmanjärjes-
töstä ajautuvat ristiriitoihin vuonna 1943. Tämä tilanne muodostuu YK:n suun-
nittelutyön käännekohdaksi ja uudeksi aluksi tiiviimmälle työlle. Siihen asti 
uuden maailmanjärjestön regionalistinen malli oli vahvoilla. Osaltaan sellaista 
mallitusta tuki myös vanha Amerikan mantereen kansainvälinen järjestelmä. 
Malli oli vuonna 1943 pääministeri Churchillin, Britannian hallituksen ja kape-
assa merkityksessä myös Neuvostoliiton edustama lähestymistapa.  

Hilderbrandin mukaan Cordell Hullin ehdotus mahdollisimman aikaises-
ta sitoutumisesta yleiseen ja universaaliin organisaatioon syrjäytti apulaisulko-
ministeri Sumner Wellesin edustaman alueellisten järjestelmien mallin (regional 
system) (vrt. luku 6, kappale 2). Hullin päiväkirjojen mukaan hänen ja Wellesin 
näkemykset erosivat toisistaan monissa muissakin asioissa, kuten suhtautumi-
sessa Yhdysvaltojen interventioihin Karibialla ja Väli-Amerikassa.  

Hullin suunnitelman kulmakiviä oli wilsonilaisittain vapaakauppa, Welle-
sin painottaessa aseidenriisuntaa. Welles oli Rooseveltin perhetuttuna taipuvai-
nen ohittamaan esimiehensä Hullin ja esittämään asiansa suoraan presidentille.  

Kesällä 1943 Roosevelt päätti erottaa kiistakumpanit ja Welles sai jättää 
tehtävänsä (Hull 1948, 1230). Wellesin eron jälkeen projektista vastasivat siis 
Roosevelt, Hull, Stettinius, Pasvolsky ja hänen koordinoimansa asiantuntija-
ryhmät. 
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6.1.1 Pasvolsky 

Roosevelt nimitti syyskuussa 1943 Leo Pasvolskyn tulevan organisaation pää-
suunnittelijaksi.  

Pasvolsky syntyi Venäjän keisarikunnassa Pavlogradissa vuonna 1893. 
Perhe muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1905. Hän opiskeli taloustieteitä Colum-
bian yliopistossa 1916–1918 ja Geneven yliopistossa 1932–1933. 1910-luvun jäl-
kipuoliskolla Pasvolsky toimii Russian Review, Russkoye Slovo ja Amerikansky 
Viestnik -lehtien toimittajana. Brookings-Instituutin tutkijakuntaan hän kuului 
vuodesta 1922 lähtien. Tohtoriksi hän valmistui samasta instituutista 1936.  

Geneven vuosinaan 1932–33 Pasvolsky oli osallistunut Brookings-
Instituutin edustajana Yhdysvaltojen delegaatiossa taloustieteilijöiden erityis-
komiteaan Kansainliiton aikaisessa kansainvälisessä kauppakamarissa (Interna-
tional Chamber of Commerce). Hänen varsinainen uransa ekonomistina Yh-
dysvaltojen valtiohallinnossa alkoi vuonna 1934. Vuonna 1936 hän oli Ameri-
kan valtuuskunnan jäsenenä Genevessä Kansainliiton talouskomitean istun-
noissa (League of Nations Economic Committee). Erityiskomitean tarkoitukse-
na oli valmistella maailmankaupan konferenssin julkilausumien tekstiasua. 
Vuosina 1936–1938 hän toimi ulkoministerin erikoisavustajana. 

Vuonna 1939 ulkoministeri Cordell Hull nimitti Pasvolskyn erityisavusta-
jakseen alueenaan rauhan kysymykset. Vuonna 1943 Pasvolskysta tuli sodan-
jälkeisten kansainvälisten järjestöjen suunnittelutoimiston johtaja. Tämän jäl-
keen hän oli Yhdysvaltojen hallinnossa kansainvälisten järjestöjen valmistelu-
työn ja erityisesti uusien dokumenttien ja peruskirjojen tekstiasujen laatimisen 
avainhenkilö. (PFPR 1949, 19 ja Who was who in America, Vol. III, 1951–1960, 
669). Dumbarton Oaksissa hän vastasi Yhdysvaltojen edustajana luonnostelta-
van peruskirjan tekstiasun hiomisesta. San Franciscon konferenssissa hän toimi 
peruskirjan tekstiasua valmistavan koordinaatiokomitean puheenjohtajana.146  

 

                                                 
146  Pasvolskyltä löytyy 10 bibliografista viittausta vuodesta 1921 alkaen, jolloin on 

julkaistu The Economics of Communism, with Special Reference to Russia’s Experiment. 
Vuonna 1924 on julkaistu Russian Debts and Russian Reconstruction ja neljä vuotta 
myöhemmin hänen tunnetuin kirjansa Economic Nationalism of the Danubian States 
(New York, 1928). Harold Glenn Moultonin kanssa hän on kirjoittanut kaksi teosta 
World War Debt Settlements (London, Allen & Unwin, 1927) ja War Debts and World 
Prosperity (Brookings Institute, Washington, 1932) ja yksin vuonna 1930 Bulgaria’s 
Economic Position (Brookings Institute, 1930). Seuraavana vuonna hän julkaisi 
tutkimusartikkelit Current Monetary Issues (The Brookings Institute, 1933) ja Problems 
of the World Economic Conference (Geneva Research Center, 1933). Ennen nousua 
Rooseveltin hallintoon hänen erikoisalaansa olivat siis kansainväliset 
rahoitusmarkkinat, Euroopan valtioiden talousjärjestelmät sekä lainoitus, 
sotakorvaukset ja sotaa varten otetut lainat. Vuonna 1951 on painettu hänen 
viimeisekseen jäänyt artikkeli The United Nations in Action (julkaistu teoksessa 
Edmund J. James: Lectures on Government). Pasvolskyn ajatuksena oli kirjoittaa kirja 
YK:n perustamisesta. Tätä tarkoitusta varten hän palasi Brookings-Instituuttiin ja 
sinne perustettiin tarkoitusta varten projekti. Pasvolsky kuitenkin kuoli vuonna 1953. 
Ruth B. Russel kirjoitti kirjan valmiiksi nimellä A History of The United Nations Charter 
– The Role of the United States 1940- 1945. 
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6.1.2 Stettinius 

Samaan aikaan Leo Pasvolskyn kanssa Yhdysvaltojen suunnitteluryhmän 
avainhenkilöiden joukkoon nousi Edward R. Stettinius.147  

Stettinius opiskeli vuodesta 1919 lähtien lakia Virginian yliopistossa ja 
harkitsi samalla pappisuraa. Hänet valittiin nuorten miesten kristillisen yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi 1921. Stettinius keskeytti opiskelunsa vuonna 1924. 
Vuodet 1926–1934 hän työskenteli General Motorsissa. 1934 hänet nimitettiin 
Yhdysvaltojen teräskorporaation (United States Steel Corporation) varajohta-
jaksi (Vice-President) ja 1938 hallituksen puheenjohtajaksi (Chairman of the 
Board). Samana vuonna hänestä tuli presidentti F. D. Rooseveltin sotamateriaa-
likomitean puheenjohtaja.  

Vuonna 1940 Stettinius siirtyi kokonaan valtiohallinnon palvelukseen. So-
dan vuosina hän johti Yhdysvaltojen liittoutuneille suuntaamaa Lend–Lease -
sota-apuohjelmaa. (vrt. Stettinius 1944). Dumbarton Oaksissa Stettinius oli Yh-
dysvaltojen valtuuskunnan puheenjohtaja ja pääneuvottelija. (Biographical Di-
rectory of the United States Executive Branch, 1774–1989, 340).  

Ulkoministeri Cordell Hullin eron jälkeen Stettinius oli Rooseveltin kol-
mannen ja neljännen hallituksen ulkoministeri marraskuusta 1944 Rooseveltin 
kuolemaan huhtikuuhun 1945 saakka ja hoiti tehtävää myös Harry S. Trumanin 
ensimmäisessä hallituksessa vuoden 1945 loppuun saakka. Sen jälkeen hän oli 
Yhdysvaltojen suurlähettiläs Yhdistyneissä Kansakunnissa vuoden 1945 ajan. 
Seuraavana vuonna hänestä tuli Virginian yliopiston rehtori. (vrt. The Ameri-
can Secretaries of State and their Diplomacy,1965, 1–83). 

 
6.1.3 Hull ja Roosevelt 

Presidentti F. D Roosevelt ja Cordell Hull muodostivat pitkäaikaisen työparin. 
Presidentti Roosevelt oli kolme kautta presidenttinä vuosina 1933–1945. Demo-
kraattien senaattori Cordell Hull puolestaan oli Rooseveltin kolmen eri halli-
tuksen ulkoministeri vuosina 1933–1944148. Hän erosi terveydellisistä syistä 
1944.  

Jos Kansainliiton tekstien keskeiseksi hahmoksi on kuvattu brittiläistä Ro-
bert Ceciliä, YK:n kohdalla vastaavan aseman on uskottu olleen senaattori ja ul-
koministeri Cordell Hullilla. Myös presidentti Roosevelt nimitti Hullia YK:n 
isäksi (”Father of the United Nations”) (Biographical Directory of the United 
States Executive Branch 1774–1989, 188)149. Hull sai työstään YK:n perustamises-
sa Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1945. Hänen asemansa ja kokemuksensa 
olivat YK:n poliittisten pääideoiden kannalta erittäin merkittäviä. 

                                                 
147  Trygve Lien mukaan „The name of Edward R. Stettinius, Jr. will live in history as one 

of the chief architects of the United Nations.”, UN Bulletin. Vol. 7. No. 10 (Nov. 15, 
1949). 

148  1. (1933–1937), 2. (1937–1941), 3. (1941–1945). 
149  “The Father of the United Nations”, Cordell Hull, signed the Charter later in 

Washington” (PFPP 1949, 450). 
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Presidentti Roosevelt etsi YK:n perustamisvaiheissa käyttökelpoisia rat-
kaisuja hankalassa maailmantilanteessa. Hän antoi enemmän arvoa Amerikan 
Yhdysvaltojen julkiselle mielipiteelle kuin jonkin tietyn lähestymistavan ehdot-
tomalle paremmuudelle.  

Roosevelt oli valmis kannattamaan myös regionalistista lähestymistapaa 
silloin kun se oli mukana vaihtoehtona. Globaalin ohjelman myyminen Ameri-
kan Yhdysvaltojen julkiselle mielipiteelle oli kuitenkin hänelle kaikkein tärkein-
tä. Erityisesti kongressi piti pitää riittävän yhtenäisenä – vaadittiin 2/3 enem-
mistö – jotta se olisi valmis aikanaan hyväksymään uuden järjestömallin. Myös 
näistä syistä Roosevelt halusi välttää selvää sitoutumista mihinkään uuteen jär-
jestöön.  

Näiden Rooseveltin näkemyksien taustalla oli presidentti Wilsonin koke-
ma tappio. Hän oli epäonnistunut pyrkimyksessään saavuttaa kongressin hy-
väksyntä Kansainliiton peruskirjalle.  

Kuten jo mainitsin, Rooseveltin retoriikka oli varsin tyypillistä yhdys-
valtalaista vapauden retoriikkaa, joka liikkui suhteessa maailmanjärjestöihin 
hyvin korkealla valtiomuodon ja hyvinvoinnin perusideoiden tasolla, mutta 
samalla puhutteli ihmisyksilöitä ikään kuin henkilökohtaisesti. Tällaisena Roo-
seveltin retoriikka ei juurikaan sisältänyt yksityiskohtaisia näkemyksiä tulevas-
ta kansainvälisestä järjestelystä.  

Lisäksi Rooseveltin kansainvälisten suhteiden ja diplomatian pääpäino oli 
tuolloin sodan liittolaisten suhteissa. Idea ”neljästä poliisista”, ”Big Four supe-
riority” ja ”Trusteeship of the Powerful” oli sotapäällikön retoriikkaa. Roosevelt 
edusti tässä kohdin ainakin jonkinlaista regionalismia150, kun mallin mukaan 
kunkin neljän mantereen suurvalta huolehtii omalla alueellaan universaalista 
rauhasta.  

Roosevelt myös vastusti Kansainliiton neuvoston kaltaista elintä ja korosti 
mallia, jossa suurvallat ovat rauhan takaajia. Syy oli, että Kansainliiton neuvos-
ton koko teki siitä tehottoman. (Hilderbrand 1990, 13). Roosevelt myös halusi 
poistaa Churchillin alkuperäisestä Atlantin julistuksen luonnoksesta viittauksen 
”effective international organization”. Hän hyväksyi viittauksen ”the estab-
lishment wider and permanent system of general security” vain koska Chur-
chill, apulaisulkoministeri Welles ja presidentin avustaja Harry Hopkins sitä 
kiivaasti vaativat. (Hilderbrand 1990, 13). 

                                                 
150 Globalisti Roosevelt oli ainakin siinä mielessä, että hän esitti puheessaan 5.10.1937  

Yhdysvaltojen voivan pysyä erossa suursodista vain estämällä sodan syntyminen ja 
sodan leviäminen. (Hilderbrand 1990, 5).  
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6.2 Ensimmäiset suunnitelmat 

6.2.1  Wellesin suunnitelma 

Sumner Wellesin johtaman suunnitteluryhmän kirjoittama YK:n peruskirjan en-
simmäinen luonnos perustui regionalistiselle lähestymistavalle.151  

Kohta 1 koski poliittista organisoimista, jonka tuli muodostua alueelliselle 
mallille. Suunnitelma kohdistui pelkästään Euroopan valtiorakenteen järjestä-
miseen. Sen lähtökohtana oli asettaa valtioiden suvereenisuudelle rajoituksia, ja 
muodostaa Euroopan valtioista yhdeksän blokkia. Blokit olisivat Iso-Britannia, 
Ranska152, Italia, Saksa, Iberian niemimaa, Oslon ryhmä, Baltian maat ja Puola, 
Tonavan valtiot sekä Balkanin valtiot. 

Varsinaisena parhaana vaihtoehtona mainittiin jo tässä ensimmäisessä 
suunnitelmassa Yhdysvaltojen mallia muistuttava federatiivinen unioni. (Fed-
erated Union). (PFPP 1949, 458).  

“There are political advantages as well which might flow from such formations, and 
if we consider each bloc as a political unit for the purposes of European 
administration it is possible to see a type of Executive Committee or Political which 
might function provided sovereignty could be curtailed to a point of agreement by 
each bloc to abide by a majority or two-third decision of the members of the body.” 
(PFPP 1949, 458).  

Blokkien yhteiseksi toimielimeksi luodaan “poliittinen elin”, jossa kutakin 
blokkia edustaa sen yksi jäsen. Puheenjohtajuus siirtyy rotaationa vuosittain 
”Sveitsin federatiivisen neuvoston mallin mukaisesti”. Poliittisen elimen lisäksi 
perustetaan pysyvä valvontaelin (Permanent Group). Se koostuu yksityishenki-
löistä, jotka ovat paremminkin kokeneita asiantuntijoita kuin hallitusten lähetti-
läitä. Tämän elimen tehtävänä on tarkkailla tilannetta, raportoida poliittiselle 
elimelle epäkohdista, jotka voivat johtaa häiriöihin ja tehdä samalla toimenpide-
esityksiä tilanteen korjaamiseksi. (PFPP 1949, 459). 

Kohta neljä koski kansainvälisiä joukkoja. Myös ne ovat luonteeltaan alu-
eellisia. Suunnitelmassa esitetään myöhemmin rauhanturvaamisessa käytetty 
periaate, että joukot kootaan pienistä puolueettomista maista, jollaisissa myös 
niiden tukikohdat ja niiden vaatima asevarustelu ovat. Joukot ovat poliittisen 
elimen alaisia.  

Mittavat kansainväliset joukot liittyivät Wellesin suunnittelussa siihen, et-
tä aseidenriisunnalla oli siinä tärkeä painoarvo. Lähestymistapa aseriisuntaan 
oli eurooppalainen ja alueellinen, joskin tässä kohdassa myös mahdollinen Eu-
rooppaa laajempi järjestely ja Euroopan ulkopuolisten valtioiden osallistuminen 
siihen tulevat esille. Lisäksi Wellesin suunnitelma perusti pysyvän tuomiois-

                                                 
151 Memorandum arising from conversation in Mr. Welles´ Office, April 19 and 26. 
152 ”These two nations may or may not serve as separate blocs, in accordance with their 

post-war political development”. PFPP 1949, 458. 
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tuimen ja teknisen komission hoitamaan Kansainliiton erityisjärjestöjen kaltaisia 
tehtäviä. (PFPP 1949, 459). 

 
6.2.2 Hullin suunnitelma 

Welles erosi vuonna 1943. Tämän jälkeen ulkoministeri Hull otti itselleen val-
mistelukomitean puheenjohtajuuden, jolloin siirryttiin työn intensiivisempään 
vaiheeseen.  

Heinäkuussa 1943 julkaistun uuden vaiheen suunnitelman, Draft 
Constitution of International Organization, pohjana oli ensimmäistä kertaa univer-
saalinen organisaatio. Jäsenyyden määrittelevän artiklan 1 mukaan  

“The membership of the International Organization shall reflect the universal 
character of the international community.” (Draft Constitution of International 
Organization, July, 14. 1943, PFPP 1949).  

Toisen kohdan mukaan kaikkien valtioiden ja valtion kaltaisten dominoiden tu-
lee olla järjestön jäseniä.  

“All qualified states and dominions shall be Members of the International 
Organization. The Council shall decide as to the nature of the qualifications.(Draft 
Constitution of International Organization, July, 14. 1943, PFPP 1949).  

Suunnitelma sitoutui esipuheessaan myös uudella tavalla ihmisoikeuksiin153. Se 
jakoi maailman poliittisiin mannerryhmiin, jotka saivat valita ja lähettää edusta-
jansa neuvostoon. Neuvoston ohella oli neljän suurvallan muodostama toi-
meenpaneva komitea sekä yleiskokous, sihteeristö, oikeusistuin ja erikoiskomi-
teoita.  

Tärkeän osan sai ensimmäistä kertaa myös artiklassa 11 esitelty taloudel-
linen ja sosiaalinen yhteistyö. Siinä liitetään yhteen talouspolitiikka, työ, kom-
munikaatio, terveydenhuolto, sosiaaliturva, koulutus ja kulttuuri sekä esitetään 
perustettavaksi näille aloille omia alajärjestöjä. (PFPP 1949, 481). 

Heinäkuussa 1943 oli Hullin aloitteesta perustettu myös uusi komitea, 
jonka myötä oli tarkoitus siirtyä suunnittelussa intensiivisempään vaiheeseen. 
Jo tammikuussa 1943 aloitti toimintansa epävirallinen agenda-ryhmä. (PFPP 
1949, 169).  

Keskusteluissa nousi ajankohtaiseksi käsitys, että sodan loppuminen olisi 
mahdollisesti jo lähellä. Sitä ennen oli aika saada nopeasti valmiiksi yksityis-
kohtaisemmat suunnitelmat rauhan ajan järjestöstä, myös siksi, että sodan päät-
tyessä uskottiin erimielisyyksien rauhan ajan ratkaisuista kasvavan. (Hilder-

                                                 
153 “Having subscribed to a common program of human rights”. (PFPP 1949, 472). Jo 

joulukuussa 1942 lakiasioiden eikoiskomitea oli esitellyt suunnittelussa dokumentin 
Bill of Rights. Sen esimmäisen artiklan mukaan ”hallitukset ovat olemassa 
kansanedun takia ja taatakseen yleisen hyvinvoinnin keskinäiseen riippuvuuteen 
perustuvassa maailmassa”. (Bill of Rights, Art. 1, PFPP 1949, 483). Syyskuun 1943 
suunnitelma mainitsee peruskirjaan liitettävän ihmisoikeusjulistuksen, jonka kaikki 
jäsenvaltiot hyväksyvät. (PFPP 1949, 530).  



 108 

brand 1990, 22). Siksi keskitettyä ratkaisua olisi myöhemmin vaikeampi tai lä-
hes mahdoton saada aikaan.  

Uusi suunnittelukomitea valmisteli ensimmäisen peruskirjaluonnoksen 
4.–14.9.1943. Kymmenjäseninen komitea, puheenjohtajanaan Benjamin O. Ge-
rig154, esitti luonnoksen ”for a Charter of the United Nations”. Suunnitelman pe-
rusvisio oli ”organization of the universal pattern”, joka oli hyvin samankaltai-
nen kuin edellisen suunnitelman malli (PFPP 1949, 526), mutta tätä paljon yksi-
tyiskohtaisempi.  

Tämän suunnitelman kommentaareissa valmisteluryhmä mainitsi pääty-
neensä ratkaisuun, jonka mukaan ainoat mahdolliset vaihtoehdot tulevalle or-
ganisaatiolle ovat yhteistyöhön perustuva malli ja kansainvälinen liittovaltio-
malli.  

“two, and perhaps only two, alternatives in the basic form of organization were open 
(1) the cooperative form, or (2) the federal form. The latter, while urged by many 
prominent individuals and groups, was rejected by the drafting committee as 
politically not feasible. The various governments and peoples are not believed to be 
ready for an international federal government even if it were theoretically desirable. 
Yet the name of the organization and the provisions of the Charter itself provide a 
basic for steady growth toward closer relationship and even toward more unified 
forms of world cooperation”. (PFPP 1949, 533).  

Komitea ei pitänyt federatiivista järjestelyä mahdollisena. Organisatorinen yk-
seyden retoriikka oli sen mielestä uusi keino tarjota kansainvälisille suhteille 
yleinen systematisointi erityisesti suhteessa valtio-käsitteeseen. Sen tarkoitus oli 
jäljitellä eräissä suhteissa federatiivista valtiomuotomallia antamalla organisaa-
tiolle regulatiivinen luonne. Valtio saatiin näin menetellen uudella tavalla sijoi-
tetuksi kansainvälisten suhteiden käsitteisiin. Maailman ykseys muodosti aikai-
sempaan suvereeniuskäsitykseen verrattuna käännetyn suhteen valtio-
käsitteeseen, samalla kun valtioihin nojaava liittosopimuksellinen lähtökohta 
oli sisällytetty peruskirjan periaatteisiin: ”nations agreed to cooperate”. 

Suunnitelmassa luotiin pohja kansainvälisten suhteiden uudelle syste-
maattiselle esitystavalle. Tämä ei koskenut pelkästään valtion käsitettä vaan 
kaikkea sitä, mitä luettiin ykseyden oletuksen sisälle. Mitä tahansa tämän jäl-
keen määriteltäisiinkin maailmanjärjestön periaatteena, jäsenenä, suojelun koh-
teena, tarkkailun kohteena, kaikelle tälle taustana toimi oletus maailmanyhtei-
söstä ja uuden ”organismin” toimivuudesta.  

                                                 
154 Benjamin Gerig oli ollut Kansainliiton sihteeristön virkamies. Hänestä tuli 

Pasvolskyn johtaman suunnittelutoimiston apulaisjohtajan Harley Notterin avustaja 
vuonna 1942. Notterin ohella hän oli mukana kaikissa tärkeimmissä Pasvolskyn 
johtamissa Yhdysvaltojen hallituksen teknisissä suunnitteluryhmissä. San 
Franciscossa hän oli Yhdysvaltojen delegaatiossa yksi kolmesta johtavasta teknisestä 
neuvonantajasta, jotka samalla toimivat vuorollaan Yhdysvaltojen delegaation 
pääsihteerinä ja apulaispääsihteerinä. (PFPP 1949, 154–155, 419). Benjamin Gerig 
kirjoitti Carnegien suunnittelukomission ensimmäiseen tutkimusraporttiin artikkelit 
An Appraisal of the League of Nations ja Colonies in an Eventual World Settlement (Int. 
Con. 1941, No. 369) ja toiseen Colonial Aspects of the Postwar Settlement (Int. Con. 1942, 
No. 379).   
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Tämä oletus mahdollisti puuttuvan maailman ykseyden ja yhteisön on-
gelman, tai ainakin kiersi ne yhteisöllisen esityksen ongelmat, joita kritiikki oli 
tähän saakka toistanut. Yhteisöllinen auktoriteetti oli näin oletettu olemus, riip-
pumatta siitä millaiset konkreettiset joukot, elimet, määrärahat tai poliittinen 
uskottavuus sillä oli. 

Toinen, ja siis lopulta ainoa mahdollinen, vaihtoehto oli epämääräinen 
”cooperative form”. Kansainvälisen yhteistyön erityisen tärkeitä alueita olivat 
suunnitelman mukaan turvallisuus sotaa ja sodanuhkaa vastaan, asevarustelun 
hillitseminen, kiistojen sovittelu poliittisin keinoin tai oikeudellisesti, sosiaali-
sen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, huoltohallintoalueet ja perusih-
misoikeuksien suojelu (PFPP 1949, 533). 

 
 

6.3 Dumbarton Oaks 

Dumbarton Oaksin kokouksessa yhdysvaltalaisen valmistelutyön tulokset esi-
tettiin ensimmäisen kerran muille valtioille.155  

Pääministeri Churchill oli suhtautunut hyvin vastahakoisesti Britannian 
ulkoministeriön pyrkimyksiin suunnitella rauhan ajan järjestöä aikaisessa vai-
heessa. Hänen mielestään “any conclusion drawn now are sure to have little re-
lation to what will happen” (Hilderbrand 1990, 38). Työssä päästiin kuitenkin 
alkuun.  

Ilmailuministeri Stafford Cripps esitteli vuonna 1942 ensimmäisen suunni-
telman, joka ehdotti omia neuvostoja Euroopalle, Aasialle ja Amerikan mante-
reelle. Ne käsittelisivät poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, jotka 
saattaisivat vaarantaa rauhan. (Hilderbrand 1990, 38).  

”to deal with all political, economic, and social questions that might disturb the 
peace, representatives from these councils, along with two others from the British 
Commonwealth and the constituent republics of the USSR, would make up a 
supreme World Council.” (Hilderbrand 1990, 38).  

Stafford Crippsin suunnitelma jäi sivuun, kun sotakabinetti hyväksyi pohjaksi 
Rooseveltin ehdottaman neljän vallan lähtökohdan (”The Four Power Plan”). 
Ulkoministeri Anthony Eden esitteli oman suunnitelmansa ”the United Nations 
Plan” tammikuussa 1943.  

Keväällä 1943 Britannian ulkoministeriö luonnosteli rauhanjärjestöä (Se-
cond United Nations Plan), jossa neljä suurta ja muutama muu valtio valittuna 
alueellisen edustamisen perusteella muodostaisivat neuvoston. Neuvosto ko-
koontuisi säännöllisin jaksoin ja eri puolilla maailmaa. Vain neljällä suurella oli-
si neuvoston kokouksissa äänioikeus. Tähän suunnitelmaan sisältyi myös ehdo-

                                                 
155 Yhdysvaltojen valtuuskunnan puheenjohtajaksi tuli Edward Stettinius. Brittien 

edustaja oli Alexander Cadogan. Neuvostoliiton valtuuskunnan puheenjohtaja oli 
Washingtonin suurlähettiläs Andrei Gromyko. 
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tus joka toinen vuosi kokoontuvasta yleiskokouksesta (World Assembly). Pe-
rustettaviin elimiin kuuluivat myös alueelliset puolustusjärjestelmät. (Hilder-
brand 1990, 43).  

Churchill puolestaan ei salannut vastustavansa neljän vallan mallia. Hän 
kirjoitti: ”that my thoughts rest primarily in Europe – the revival of the glory of 
Europe, the parent continent of the modern nations and of civilization. It would 
be a measureless disaster if Russian barbarism overlaid the culture and inde-
pendence of the ancient States of Europe.” (Hilderbrand 1990, 39). 

Churchill ehdotti Euroopan turvaneuvostoa, joka koostuisi Yhdysvallois-
ta, Brittiläisestä kansainyhteisöstä ja Balkanin, Skandinavian ja Tonavan konfe-
deraatioista). Neuvosto hallinnoisi kansainvälisiä poliisivoimia sekä viitottaisi 
tietä tulevaisuuden Euroopan Yhdysvalloille. (Hilderbrand 1990, 39). Churchill 
johti kannattamansa regionalismin sellaisesta päättelystä, että etäällä itsestään 
syntyvät konfliktit eivät kosketa kaukaisia maita.  

”the nations most affected by a breach of the peace were those closest to the dispute, 
he reasoned; they were the powers that might most reasonably be expected to supply 
the pressure or sanctions needed to secure a settlement. Faraway countries had less 
at stake, so that calling upon them for action to quell a disturbance was likely to 
produce “merely vapid and academic discussions”.” (Hilderbrand 1990, 39).  

Hilderbrandin mukaan Britannian myöhemmän politiikan päätavoite oli kui-
tenkin Amerikan Yhdysvaltojen saaminen aktiivisesti mukaan sodan jälkeiseen 
kansainväliseen järjestelmään.  

Britanniassa valmisteltuja tekstejä leimasi kuitenkin Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton näkemyksiin verrattuna vanha jäsenvaltioiden itsenäisyyden 
korostaminen, mikä tuli esiin myös Dumbarton Oaksin kokoukselle valmistel-
lusta Britannian ehdotuksesta156. Sen ensimmäinen kohta korosti maailmanjär-
jestöä, joka koostuu vapaasti liittoutuneista itsenäisistä valtioista, jotka työsken-
televät yhdessä ihmiskunnan paremman yhteisen hyvän toteuttamiseksi.157 
Kohdan 11 mukaan kaikki järjestön jäsenvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan tois-
tensa poliittista itsenäisyyttä. (PFPR 1949, 670–671). 

Dumbarton Oaksin ja San Franciscon kokouksissa Iso-Britannia halusi 
määriteltäväksi kansainvälisen oikeuden ja maailmanjärjestön termein, miten 
jäsenvaltion omaa lainkäyttöä ja statusta suojellaan ulkopuoliselta ja kansainvä-
liseltä vaikutukselta. (Russell 1958, 902–903; vrt. Väyrynen 1984, 11–12 ja Hil-
derbrand 1990). Samanlaista selkeää kannanottoa kotimaisen lainsäädännön 
turvaamisesta YK:n peruskirjalta odotti myös Kiina158. Neuvottelujen jälkeen 
peruskirjaan ei kuitenkaan saatu selvää ilmausta siitä, mikä toimielin määritte-
                                                 
156 Tentative Proposals by the United Kingdom for a General International 

Organization, Memorandum A, Scope and Nature of the Permanent organisation 
(FRUS 1944, 670). 

157 The world organization will consist of independent states freely associated and 
working together for the better realisation of the common good of mankind. (FRUS 
1944, 670).. 

158 Tentative Chinese Proposals for a General International Organization, Essential 
Points in the Charter of an International Organization. (FRUS 1944, 718). 
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lee kansainvälisen oikeuden ja jäsenvaltion oman sisäisen toimivallan sekä oi-
keuden rajan. Teesi kotimaisen lainsäädännön koskemattomuudesta ei myös-
kään kata luvun 7 pakotetoimia vaan päinvastoin rajaa ne sen ulkopuolelle. 
(vrt. Artikla 2/7) (Russell 1958, 901–902). 

Tähän liittyy myös Britannian varauksellinen suhtautuminen Yhdysvalto-
jen Dumbarton Oaksin kokouksissa tekemään ehdotukseen ihmisoikeus-
sitoumuksien liittämisestä peruskirjaan. Alexander Gadoganin mielestä ihmis-
oikeussitoumusta ei uudessa peruskirjassa tulisi mainita, koska sopimus ihmis-
oikeussitoumuksista ja niiden standardeista puuttui. (FURS 1944, Vol. 1, 789.159  

Kiistassa tulivat hyvin esille Britannian ja Yhdysvaltojen erilaiset lähesty-
mistavat. Cadogan pyrki sulkemaan ulos maailma-käsitteistön systematisointe-
ja hyödyntäviä uusia ajatuksia. Sen sijaan Pasvolskylle ja Gerigille ne olivat osa 
uuden retoriikan päämekanismia, jota hyödyntämällä oli mahdollisuus tuottaa 
uusia asia-alueita uudella tavalla maailmanjärjestökäsitteistöön. Ne olivat myös 
selkeä keino lisätä järjestelmän dynamiikkaa ja osaltaan keino poistaa rajojen 
muodostamia esteitä maailmanyhteisön avaamiselle uudella tavalla.  

Britannian suurimmat ongelmat olivat tietysti siirtomaajärjestelmän pur-
kamisessa ja oman imperiumin säilyttämisessä. Amerikkalaiset, erityiseti ulko-
ministeri Hull, vaativat tuolloin imperiumista luopumista.160 (vrt. Hull 1948, 
1235). Britannia ei katsonut olevansa valmis uusiin sanoihin, kuten ”indepen-
dence”, joiden se katsoi olevan hyvin hankalia imperiumin sisäisen järjestelmän 
kannalta. Toinen ongelma oli Ranskan suojeleminen. Balkanin, Tonavan ja Sak-
san poliittisen valtiokartan Britannia oli valmis suunnittelemaan täysin uudel-
leen.161 (Hull 1948, 1234). 

                                                 
159  Hän oli huolissaan, että “the reference to human rights and fundamental freedoms 

…would give rise to the possibility that the organization might engage in criticism of 
the internal organization of member state”. (FURS 1944, Vol. 1, 789). 

160 Vrt. Benjamin Gerig: “Today over the vast continent of Africa and in the far flung 
inslands of the Pacific exist more than 500 000 000 people whose destinies are largely 
controlled by Britain, France, Portugal, Belgium, the Netherlands, and the United 
States. No one knows the potential value of the physical assets of this domain. But 
even allowing for greatly exaggerated estimates these territories undoubtedly 
contain many valuable raw materials as well as possibilities for settlement and 
trade.” (Int.Coc. 1941. No. 369 /Gerig. 519). 

161 “First, they were to give their colonial people protection, encouragement, moral 
support, and material aid and to make continuous efforts toward their political, 
economic, social, and educational advancement. 

 Second, they want to make available to qualified persons among the colonial peoples, 
to the fullest possible extent, positions in the various branches of the local 
governmental organization. 

 Third, they were to grant progressively to the colonial peoples such measures of self-
government as they were cabaple of maintaining in the light of the various stages of 
their development toward independence. 

 Fourth, they were too fix, at the earliest practicable moments, dates upon which the 
colonial peoples would be accorded the status of full independence within a system 
of general security. 

 Fifth, they were to pursue policies under which the natural resources of colonial 
territories would be developed, organized and marketed in the interests of the 
people concerned and of the world as a whole.” (Hull 1948, 1235)  



 112 

Hilderbrandin mukaan Neuvostoliitolla ei ollut vuoden 1944 alussa suun-
nitelmaa maailmanjärjestöksi. Sen esittämä aineisto koostui näkemyksistä, jotka 
lähinnä kommentoivat Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallitusten tekemiä ja 
niitä vanhempia suunnitelmia.162  

Kun Yhdysvallat ehdotti dokumenttien vaihtoa helmikuussa 1944, paljas-
tui, ettei yksikään neljästä ”suurvallasta” ollut kehitellyt kovinkaan valmista 
suunnitelmaa tulevaksi maailmanjärjestöksi. Iso-Britannia ja Yhdysvallat olivat 
kuitenkin lähellä sopimusta organisaation tulevasta muodosta.  

Maaliskuun puolivälissä 1944 Pasvolsky oletti, että Neuvostoliiton hallitus 
oli tekemässä suunnitelmaa. Iso-Britannian hallitus tiesi, että Kremlissä oli Ivan 
Maiskin johtama komitea käsittelemässä uutta järjestelyä. Kun Kreml vastasi 
kutsuun vaihtaa suunnitelmia ja dokumentteja, se kommentoi lähinnä muiden 
suunnitelmia. (Hilderbrand 1990, 47). Tämän jälkeen alkaa Neuvostoliiton poli-
tiikassa aktiivinen jakso, joka tulee hyvin esille Hilderbrandin kuvauksessa 
Dumbarton Oaksin kokouksesta ja San Franciscon kokousmateriaalista. 

Stalinin johdolla Neuvostoliitto esitti marras-joulukuussa 1943 Tehe-
ranissa, että uuden organisaation tehtävänä tulisi olla Saksan uuden aggression 
ehkäiseminen. Näin Neuvostoliiton mukaan luonnosta uudelle yleiselle organi-
saatiolle tuli punnita sen mukaan, miten se pysyisi takaamaan Euroopan turval-
lisuuden suhteessa Saksan aiheuttamaan vaaraan. (Hilderbrand 1990, 45).163  

Näistä syistä Stalin kannatti Hilderbrandin mukaan eurooppalaista 
Council of Europe -mallia. Hän ehdotti Teheranissa Euroopan Komissiota, joka 
koostuisi Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Neuvostoliitosta ja mahdollisesti yh-
destä muusta Euroopan valtiosta. Tämä komissio käsittelisi Euroopan mante-
reen turvallisuutta koskevia ongelmia.  

Maailmanjärjestöllä Andrei Gromyko ja Stalin tarkoittivat siis lähinnä 
rauhaa hallinnoivaa organisaatiota. Suhtautuminen muuttui Dumbarton Oak-
sin neuvotteluissa. Neuvostoliitto ajoi siellä muutamien päivien ajan kantaa, et-
tä jokainen neuvostotasavalta tulisi saada järjestön jäseneksi. Tässä pelkästä 
rauhan organisaatiosta oli siirrytty malliin, jossa maailmanykseyttä voitaisiin 
hyödyntää legitimaationa muille vaatimuksille. 

Dumbarton Oaksin kokouksessa Neuvostoliiton valtuuskunnan puheen-
johtajan Gromykon esittelemä suunnitelma ehdotti järjestölle kolmea pääperi-
aatetta:  
                                                 
162 Sobolev Pasvolskylle: “If anybody in Moscow had attempted to start work of this 

kind in 1942 he would have been the laughing stock of the place.” (FRUS 1944, 847). 
163 Tämän näkemyksen Gromyko säilyttää YK:n suunnittelussa  loppupuheenvuoroonsa 

saakka: ”When asked whether there is some means for preventing German 
aggression, to nip it in the bud if war breaks out, and keep it from developing into a 
big war, Marshal Stalin gave the following answer: ”To achieve this, there is only one 
means besides the complete disarmament of the aggressor nations; to establish a 
special organizartion for defense of peace and insurance of security, from among the 
representatives of the peace-loving nations; to place at the disposal of the steering 
body of this Organization the maximum quantity of armed forces sufficient for the 
suppression of aggression; and to convince this Organization, in case of necessity, to 
send without any delay these armed forces for the prevention and liquidation of 
aggression, for the punishment of those quilty of aggression (Uncio I, 694). 
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“the maintenance of general peace and security through collective measures for the 
prevention or suppression of aggression, 2) the settlement by peaceful means of 
international disputes that might lead to the breaches of the peace, 3) and the 
adoption of other measures to strengthen world peace and to develop friendly 
relations among nations.” (FRUS 1944/ Vol. I (General), 1944, 708).  

Nämä periaatteet neuvotteluiden lähtökohtana eivät muodostuneet kiistan-
alaisiksi. Kiistat koskivat paremminkin tavoitteita ja keinoja. Neuvostoliitto ei 
tehnyt esitystä sosiaalisen ja taloudellisen avun järjestelyistä, mutta ehdotti, että 
näille asia-alueille perustettaisiin tulevaisuudessa toinen turvajärjestöstä erilli-
nen oma (työ)järjestö tai useampia järjestöjä164. Yhdysvaltojen ja Britannian nä-
kemysten mukaan taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön järjestelyjen oli oltava 
kiinteä osa uutta yleistä maailmanjärjestöä. 

Neuvostoliiton mielestä Kansainliiton perusongelma oli se, että ”77 %:n” 
osuudelta se käsitteli muita ongelmia kuin varsinaista rauhan kysymystä. Näi-
den toissijaisten kysymysten käsittely oli syynä Kansainliiton epäonnistumiseen 
päätehtävässään rauhanjärjestönä.  

Pasvolskyn mukaan Kansainliiton ongelmana oli sen neuvoston liiallinen 
vastuu asia-alueilla, jotka olivat omiaan viemään sen päähuomion pois rauhan 
turvaamisesta. Neuvoston varsinaisena kiinnostuksen kohteena olivat parem-
minkin turvallisuuden ongelmat kuin hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Tämä 
järjestely oli sekä sopimaton rauhanturvaamiseen, että vääristynyt myös sosiaa-
lisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. (Hilderbrand 1990, 88).165 

Yhdysvaltojen valtuuskunta toi ihmisoikeussitoumuksen uudestaan ja 
systemaattisemmin esille Dumbarton Oaksissa. Sen alkuperäinen ehdotus ei tä-
tä sisältänyt.166 Ihmisoikeussitomuksena organisaatiokäsitteistöllä tavoiteltiin 
eräänlaista kaksoisvaikutusta, joka teki mahdolliseksi myös sen, että maailma-
organisaatio tarkkaili jäsenvaltioiden toimenpiteitä.(vrt. luku Panaman ehdo-
tus).  

“The international organization should refrain from intervention in the internal 
affairs of any state because it was the acknowledged responsibility of each state “to 
respect the human rights and fundamental rights and fundamental freedoms” of its 
own people and to govern “in accordance with the principles of humanity and 
justice.” The idea here, as Pasvolsky explained it to the American group, was to 
reduce the likelihood of the world organization interfering in the internal affairs of 
its members by placing the responsibility for respecting human rights on the member 
states themselves, while noting for the record that such respect was an important 
international principle”. (FRUS 1945/ Vol 1, 789).  

                                                 
164 Memorandum on an International Security Organization, by the Soviet Union, British 

Translation of August 22. 1944. (FRUS 1944, Vol. 1., 706-711). 
165 Stettiniuksen mukaan piti olla yksi ”overall organization”, ”one tent to cover 

international relations generally”, jolla olisi mahdollisuuksia puuttua sekä rauhan 
rikkomuksiin että syihin, jotka niitä aiheuttaisivat. (Hilderbrand 1990, 88). 

166 United States Tentative Proposals for a General International Organization, July 18, 
1944, General Character of an International Organization, Handed on July 18 to 
representatives of the British, Soviet, and Chinese Embassies; (FRUS 1944, Vol 1., 
653).. 
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Britannia suhtautui ehdotukseen kielteisesti ja Neuvostoliitto varovaisesti. Mo-
lempien delegaatiot kuitenkin lupasivat konsultoida hallituksiaan. Kun asia tuli 
uudestaan esityslistalle, Britannia oli säilyttänyt kielteisen kantansa, mutta 
Neuvostoliitto oli valmis puoltamaan ehdotusta, mikäli ihmisoikeussitoumuk-
seen yhdistettäisiin fasismin ja fasististen valtioiden vastustaminen ja asiasta 
olisi päätösvalta turvallisuusneuvostolla. (FRUS 1944/1, 825 ja FRUS 1945/1).  

Yhdysvalloille tämä lisäys oli vaikea hyväksyä. (FRUS 1945/1, 223). Hil-
derbrandin tulkinnan mukaan se otaksui fasismi-lisäyksen olevan suunnattu 
myös joitakin latinalaisen Amerikan valtioita, erityisesti Argentiinaa, vastaan. 
(Hilderbrand 1990, 92). Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian mielestä ”fascist” oli 
sodan jälkeen liian monimielinen ja negatiivinen viittaus ollakseen käyttökel-
poinen sopimustekstiin. Gromykon mielestä turvallisuusneuvoston olisi annet-
tava määritellä, mitä valtioita määritelmä koskee. (FRUS 1944/ I, 825). 

Myös universaalista ihmisoikeussitoumuksesta keskusteltiin Dumbarton 
Oaksin kokouksessa. Yhdysvaltojen valtuuskunta lisäsi, kuten mainitsin, Dum-
barton Oaksin ehdotukseensa ihmisoikeussitoumuksen. Ben Cohenin mukaan 
ihmisoikeuksien kunnioituksen vaatimuksella olisi mahdollistettu jäsenkansa-
kunnan sisäisiin asioihin puuttumisen oikeutus:  

“The international organization should refrain from intervention in the internal 
affairs of any state, it being the responsibility of each state to see that conditions 
prevailing within its jurisdiction do not endanger international peace and security 
and, to this end, to respect the human rights and fundamental freedoms of all its 
peoples and to govern in accordance with the principles of humanity and justice.” 
(Additional Paragraph suggested by Mr. Ben Cohen for Inclusion in Section II, 
Principles, of the Draft proposals, FRUS 1944, Vol 1, 791).  

Britannia siis vastusti ihmisoikeussitoumusta ja Neuvostoliitto halusi puoles-
taan sitoa ihmisoikeuskäsitteistöä fasismin vastustukseen. Yhdysvallat sanoi te-
kevänsä uuden ehdotuksen ja uuden peruskirjaluonnoksen.  

Tämän jälkeen ihmisoikeussitoumus pyrittiin osaksi peittämään tekstiin. 
Yhdysvallat ehdotti sille kolmea eri vaihtoehtoista paikkaa, yleiskokousta käsit-
televään lukuun, organisaation periaatteita käsittelevään lukuun tai sosiaali- ja 
talousneuvostoa käsittelevään lukuun. Neuvostoliitto piti viimeistä vaihtoehtoa 
parhaana, eikä Britannia katsonut enää voivansa yksin vastustaa asiaa. 

Hilderbrandin mukaan ihmisoikeuslisäys korosti sitä peruskirja-
luonnoksen tulkintaa, joka ei selvästi rajoittanut organisaation oikeutta puuttua 
jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. (Hilderbrand 1990,92). Tätä tulkintaa ja auk-
koa Britannia kuitenkin pyrki sulkemaan. Se halusi peruskirjaluonnokseen sel-
keän lausuman, jonka mukaan turvallisuusneuvosto ei saa puuttua valtion si-
säisiin asioihin, jos kysymyksessä ei ole uhka maailmanrauhalle. (Hilderbrand 
1990, 92). Tämä lausuma tulikin 2. artiklan viimeiseksi, seitsemänneksi, koh-
daksi.167 Sen aloituksesta on luettavissa tietynlainen kansainliittolainen valtio-

                                                 
167 “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to 

intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any 
state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the 
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korosteinen yksinkertaisempi suvereenisuusteesi, joka tekee tyhjäksi maail-
mayhteisöllistä argumenttia. Se kuitenkin typistetään artiklan lopussa rajoitta-
malla luku VII sen ulkopuolelle.  

Britannian joutuminen Yhdysvaltojen opponentiksi kertoo myös yhdys-
valtalaisten perustajien äärimmäisen innokkaasta halusta ja pyrkimyksestä siir-
tyä käsitteiden määrittelyn avulla kansainvälisoikeudellisesta puhunnasta dy-
naamiseen kansainvälisyhteisölliseen kerrontaan. Britannia ei ollut valmis hy-
väksymään ihmisoikeussitoumukseen sisältyviä elementtejä Yhdysvaltojen 
maailmankansalaisen retoriikan kumoamisen (abolish) sanastoparadigman käy-
töstä168. Siinä mielessä sitoumuksen piilottaminen huoltohallintojärjestelmää 
kuvaavan kappaleeseen ja sen artiklaan oli kompromissiratkaisu. Se myös sel-
keästi palauttaa ihmisoikeussitoumuksen juuria Yhdysvaltojen kolonialisaation 
vastaiseen sanastotraditioon, jota esittelin luvussa 3. 

Suurin kiista syntyi jäsenyyden käsitteestä. Dumbarton Oaksin keskuste-
luissa käsiteltiin myös pienten valtioiden asemaa uudessa järjestelyssä. Vuoden 
1943 suunnitelmat esittelivät ainoastaan kapean vaihtoehtoasetelman järjestön 
muodoista federatiivisen tai kooperatiivisen mallin välillä (PFPP 1949, 1939–
1945, 533). Orgaanisella retoriikalla oli haluttu luoda YK:lle tiiviimpi rakenne. 
Näitä kohtia ei ollut kuitenkaan vielä esitelty muille valtioille systemaattisesti.  

Dumbarton Oaksissa ryhdyttiin keskustelemaan keinoista, joiden avulla 
maailman valtiot yhdistetään maailmanjärjestön arkkitehtuurissa. Tässä tilan-
teessa Neuvostoliitto ehkä näki neuvottelutilanteen muuttuneen. Se esitti suun-
nitelman, joka korosti neuvostotasavaltojen asemaa uudessa valossa. Vuoden 
1944 perustuslakiuudistus oli antanut neuvostotasavalloille formaalisesti itse-
näisemmän statuksen ulkopolitiikassa. Neuvostoliitto näki nyt neuvostotasaval-
lat oikeutettuina siihen asemaan, jota sodan jälkeisessä kansainvälisten suhtei-
den arkkitehtuurissa oltiin antamassa pienille valtioille. (Hilderbrand 1990, 99).  

Pitääkseen perustamishankkeen koossa169 Dumbarton Oaksin kokouksen 
oli pitäydyttävä ehdottamaan San Franciscon kokoukselle Atlantin julistuksen 
ja liittoutuneiden United Nations -konseptin ympärille tehtyä rajausta170. Sen 
rinnalle luotiin käsite associate nations, joka oli tarkoitettu niille valtioille, jotka 
eivät kuuluneet liittoutuneiden piiriin, mutta olivat sodan aikana katkaisseet 
suhteensa akselivaltioihin ja jotka haluttiin assosioida uuteen järjestelyyn 
(FRUS 1944, Vol. 1, 879). Pasvolskyn näkemyksen mukaisesti tähän ryhmään 
kuuluivat Ranska, Egypti, Islanti ja kuusi latinalaisen Amerikan valtiota. 

                                                                                                                                               
present Charter; but his principle shall not prejudice the application of enforcement 
measures under Chapter VII.” (Charter of the United Nations, Art. 2). (vrt. Russell 
1958, 902).. 

168  Vrt. luku 3 ”maailmankansalaisen kritiikit vanhalle kansojen oikeudelle” ja erityisesti 
vallankumouksen abolish- sanastoparadigma. 

169 Britannian sanottiin sellaisessa tapauksessa olevan mahdollista muuttaa 
siirtomaidensa asemaa itsenäisemmäksi ja vaatia niille täysvaltaista jäsenyyttä, 
Amerikan Yhdysvaltojen osavaltiot olisivat voineet vaatia jäsenyyttä, kuten myös 
Brasilian viitattiin koostuvan 21 eri valtiosta. (Hilderbrand 1990, 100). 

170 Neuvostoliitto vastusti United Nations -pohjaista nimeämistä. Se esitti Dumbarton 
Oaksissa omana vastineenaan World Unionia (PFPP 1949, 789–790). 
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Suurlähettiläs James Clement Dunnin mielestä käsitteen määrittelylle oli 
keskeistä, että assosioituneet valtiot olivat yhteistyössä ”in the prosecution of 
war”. James C. Dunn171 sanoi, etteivät Turkki ja Argentiina kuulu tähän jouk-
koon.  

Näiden kahden kategorian lisäksi jäivät jäljelle vielä puolueettomat ja vi-
hollisvaltiot. (FRUS 1944, Vol. 1, 880). Puolueettomiin laskettiin Afganistan, 
Tanska, Irlanti, Portugali, Ruotsi ja Sveitsi sekä Dunnin määritelmästä poiketen 
myös Argentiina ja Turkki. Kansainliiton vanhoista jäsenistä vihollisvaltioihin 
kuuluivat Bulgaria, Thaimaa ja Suomi. Kansainliiton ulkopuolisia tai aikaisem-
min eronneita vihollisvaltioita olivat Saksa, Japani, Unkari ja Romania. Albani-
an ja Itävallan valtiollinen status piti määritellä uudestaan rauhansopimuksella. 
Kansainliiton vanhojen jäsenien Viron, Latvian ja Liettuan asema ei ollut selvä. 
(FRUS 1944, Vol. 1, 880).  

Jäsenkysymysten erimielisyyksien sovittamiseksi Dumbarton Oaksissa pe-
rustettiin 25.7 1944 ”formulation group”, jonka jäseninä olivat Leo Pasvolsky, 
James Clement Dunn ja Green Hackworth Yhdysvalloista, Arkadi Sobolev ja 
Valentin Berezhkov Neuvostoliitosta sekä H. Gladwyn Jebb, Charles K. Webster 
ja kenraali Denis Capel-Dunn Britanniasta. Sihteereinä toimivat Harley Notter, 
Benjamin O. Gerig ja Charles W. Yost. Sen lisäksi 22.7.1944 oli perustettu ”top 
drafting committee”, jonka jäseninä olivat William Malkin, Green Hackworth ja 
Arkadi Sobolev. (USFR 1944, Vol. 1, 885). 

 
 

6.4 Carnegien tulevaisuusraportit 

Yhdysvaltojen hallituksen valmistelutyö ei ollut ainoa organisatorista puheta-
paa ja uutta maailmanlaajuista systematisointia luova projekti. Sen rinnalta löy-
tyvät Carnegie-säätiön tulevaisuuden kansainvälisen oikeuden projekti (The In-
ternational Law of the Future) ja rauhanjärjestöä suunnittelevan komission 
suunnitelmat (The Commission to Study the Organization of Peace). 

Carnegien kansainvälisen oikeuden ryhmä koostui 145:stä kansainvälisen 
oikeuden ja diplomatian asiantuntijasta172. Ryhmä kokoontui vuosien 1943-1945 
aikana 21 kertaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vuonna 1944 julkaistu 200 sivui-

                                                 
171 James C. Dunn oli Cordell Hullin ulkoministerikaudella poliittisten kysymysten 

toimiston johtaja erikoisalueena turvallisuuskysymykset ja maailmanjärjestöt. 
Marraskuusta 1944 hän oli ulkoministeri Stettiniuksen poliittinen sihteeri 
vastuualueena Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Kauko-idän kysymykset (FRUS 1944, 
Vol. 1).  

172  Ryhmään kuuluivat muun muassa Richardo J. Alfaro, Percy Corbett, John Foster 
Dulles, Clyde Eagleton, Charles Fenwick, George Finch, Benjamin Gerig, Alexander 
Hamilton, Leland Goodrich, Eugene Harley, Rudolf Holsti, Manley Hudson, Wilfred 
Jenks, Philip Jessup, Hans Kelsen, Arthur Kuhn, Josef Kunz, Norman A. M. 
MacKenzie, Pitman Potter, Jakson Ralston, Graham Stuart ja Quincy Wright. (ILoF 
1944, x-xx). 
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nen loppuasiakirja The International Law of the Future sisältää saatesanat (Georg 
A. Finch), esipuheen, 6 postulaatia, 10 periaatetta ja 23 ehdotusta. 

Rauhanjärjestökysymyksien komissio oli puolestaan Carnegien presiden-
tin Nicolas Murray Butlerin ystävän, professori James T. Shotwellin perustama 
tutkimusryhmä, joka muodostettiin heti sodan puhjetessa 1939. (Hillmann 
1998). Ryhmän puheenjohtajana toimi itse James Shotwell ja toiminnanjohtajana 
Clark M. Eichelberger. Ryhmän muita jäseniä olivat muun muassa Clyde Eagle-
ton, Charles Fenwick, Frank Aydelotte, John Foster Dulles, Benjamin Gerig ja 
Quincy Wright. Tutkimuskomissio julkaisi kaksi raporttia, joista ensimmäisen 
jo marraskuussa 1940 nimikkeellä Design for a Charter of the General Interna-
tional Organization, ja toisen helmikuussa 1942. 

Carnegien projektit olivat rinnakkaisia Yhdysvaltojen hallituksen YK-
suunnittelulle jo pelkästään siksi, että näihin ryhmiin osallistui virassa olevia ja 
virkaan astuvia henkilöitä, kuten valtiosihteeri Sumner Welles ja Benjamin Ge-
rig. Toisaalta esimerkiksi Quincy Wright, Clyde Eagleton ja Manley Hudson 
saivat tutkijaroolinsa ohessa näinä YK:n valmistelun vuosina yhä merkittäväm-
piä asemia hallituksen neuvonantajina.  

Rinnastusta Carnegien ja Yhdysvaltojen hallituksen suunnittelutyön välil-
lä ei ole kuitenkaan tulkinnoissa YK:sta juuri tehty. Hilderbrand on nähnyt 
suunnitteluprojektit hyvinkin irrallaan toisistaan. (Hilderbrand 1990, 6). Myös-
kään Wilhelm Grewe ei ole antanut Carnegielle ja muille juristiryhmille suurta 
merkitystä (Grewe 1994, 3–4). Sanastojen ja maailmanjärjestökäsitteistön luomi-
sen näkökulmasta tilanne näyttää kuitenkin aivan toiselta. Muutamat Carnegi-
en ryhmän jäsenet olivat myös Yhdysvaltojen hallituksen suunnittelutyössään 
käyttämiä asiantuntijoita. 

Carnegien projektien kansainvälisen järjestelmän kehitystyön uudet pää-
arsenaalit olivat paljolti samoja, kuin Yhdysvaltojen hallinnon esittämät seman-
tiikan ja retoriikan konstruktiot. Myös Carnegien tulevaisuusprojekteissa maa-
ilmalle luotiin uusi ykseydenoletus, ja erityisesti vuotta 1944 lähestyttäessä kei-
noiksi sanaston systematisointiin esiteltiin organisatorinen retoriikka. Käsi-
tesysteemin puhutteluhorisontti käännettiin myös näissä suunnitteluasiakirjois-
sa maailmanlaajuiseen ykseyteen, ja peruskäsitteistön piti olla dynaamista.  

Tärkeimpiä tavoitteita oli luoda taustaoletuksia kansainvälisessä oikeu-
dessa uudelle lain käsitteelle, sillä suuri osa Carnegien suunnittelijoista oli juris-
teja. Lain uusi sisältö jäi tietysti vielä hyvin väljäksi, vaikka suunnittelu toki kä-
sitteli kysymyksiä työjärjestöstä yleisiin ihmisoikeuksiin ja jäsenvaltion ase-
maan uudessa yhteisökäsitteistössä. 

Tulevaisuusprojektina Carnegien ryhmän kritiikki oli suunnattu edeltä-
neeseen ja epäonnistuneeksi koettuun Kansainliiton järjestelmään. Kansainliitto 
ei ollut kyennyt esittelemään uskottavaa ja tehokasta kansainvälisen lain käsi-
tettä. Tästä lähtökohdasta tultiin muun muassa väitteeseen, että kansain-
välisestä järjestelmästä on puuttunut riittävän tehokas organisointi, joka on 
puolestaan jättänyt valtiot vapaiksi toimijoiksi toteuttamaan mielinmäärin omia 
päämääriään, myös pakottamalla ja voimankäytöllä.  
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”the development of international law has been retarded both by the lack of 
international organization and by the insistence of state upon a freedom to use force 
to accomplish their ends.” (ILoF 1944, 2).  

Valtioiden ei suoraan sanottu muuttuneen politiikan ongelmien aiheuttajiksi, 
mutta maailman organisoinnin kannalta ne olivat olleet olemukseltaan väärän-
laisia.173 Tämän asiaintilan muuttamiseksi keskeinen strategia ”tulevaisuuden 
kansainvälisen lain” raportissa oli nostaa maailmanykseys tarkastelun ja arvos-
telmien esittämispisteeksi ja kuvata tästä horisontista vanhan valtion sekä sen 
mukaisten kansainvälisten suhteiden ja oikeuden järjestelmän epäonnis-
tumisia.  

“A process of international legislation was begun with reference to problems which 
could not be solved by measures taken by individual states”… ”For the second time in 
a single generation, most of the peoples of the world have become engaged in a world 
war. The fact offers insistent challenge to the intelligence of mankind." (ILoF 1944, 2).  

Carnegien tutkimuskomission ensimmäinen raportti ei pitänyt mahdollisena 
valtion aseman säilymistä maailmansodan jälkeen. Erityisesti raportissa epäil-
tiin eurooppalaisen valtiokonseptin säilymisen mahdollisuuksia. Kansainliiton 
valtiokäsite oli liian staattinen uusiin olosuhteisiin, eivätkä vanhat imperiumit 
pysy koossa muuten kuin valloituksilla ja väkivallalla. Komissio päätyi johto-
päätökseen, että perinteinen valtiokäsite ja poliittinen kartta muuttuvat sodan 
jälkeen.  

“Whatever the outcome of the present war, it is unlikely that there will again be 
twenty-seven independent national sovereignties in Europe, eace having the right to 
make war, to surround itself with tariff walls, and to maintain a different currency.”  

Tutkimuskomissio antoi myös varsin selkeän valtio-käsitteen tulevaisuutta 
koskevan ohjeen. Valtioiden pitää ymmärtää uuden kansainvälisen järjestelmän 
niille asettamat rajoitukset. Valtion pitää löytää paikkansa avoimemmassa ja 
dynaamisemmassa pelissä, jossa sen omilla päätöksillä ei voida muuttaa mitä 
tahansa asiantilaa. Kansainvälisellä järjestelmällä on vastedes omat sääntönsä.  

Tämä ohje valtiokäsitteen revisioksi voidaan nähdä hyvinkin samansuun-
taisena, joskin varsin eri tavalla kirjoitettuna – siis varsin paljaasti ilman organi-
satorista retoriikkaa - kuin Panaman ehdotus YK:n peruskirjaksi, jonka pohjaksi 
oli kirjoitettu julistukset ihmisoikeuksista ja kansojen velvollisuuksista ja oike-
uksista. (vrt. luku 3, kappale 3)174. 
                                                 
173 “Organization to make international law effective was, however, hampered by 

exaggerated developmets of the idea sovereinty. A sovereign state at the present 
time, claims the power to judge its own controversies, to enforce its own conception 
of its rights, to increase its armaments without limit, to treat its own nationals as it 
sees fit, and to regulate its economic life without regard to the effect of such 
regulations upon its neighbours”. (Int.Con. 1942, 200). 

174 a) Nations must renounce the claim to be the final judge in their controversis with 
other nations and must submit to the jurisdiction of international tribunals. The basis 
of peace is justice; and justice is not the asserted claim of any one party, but must be 
determined by the judgement of the community. 
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Samoin kuin YK:n suunnitelmat, myös Carnegien projekti pyrki hake-
maan uuden järjestelmän kehityshistoriallisen argumentin juuria vanhasta his-
toriasta. Tätä kuvattiin kerronnalla prosessista, jonka alussa valtiot olivat kyke-
neviä ratkaisemaan ongelmia yksin ja omina yksikköinään, mikä ei ole enää 
realistinen mahdollisuus.  

Valtion käsitteleminen osallistujana ja toimijana muiden valtioiden jou-
kossa otti siltä kantilaisen maailmanyhteisöoletuksen tavoin pois vanhan ase-
man omana ja suljettuna suvereenina systeeminä. Tämän tilalle tuli valtion it-
sensä näkeminen pelitilan (yhteisön) osaksi (”community of states”, ”world 
community” ja ”world of states”). Kansainvälisen oikeuden tulevaisuusraportin 
postulaatin mukaan ”the States of the world form a community, and the protec-
tion and advancement of the common interests of their peoples require effective 
organization of the community of states”175. Horisontti suhteessa yhteisöön oli 
siirretty valtiokäsitteestä oletettuun globaaliseen yhteisöön. 

Kehityshistorialliselle konstruktiolle oli helppoa sulkea sota ja lähimennei-
syys pois ja sen sijaan korostaa uuden projektin vankkoja historiallisia juuria. 
Raportin mukaan  

”…the modern system of international law represents a continuous development over 
a period of more than three hundred years.”…. ”The last hundred years have seen a 
remarkable progress of the law governing the relations of States”. (ILoF 1944, 1)  

Kehityshistorialliseen legitimaatioon liitettiin myös käsitykset muovautuneesta 
”maailman enemmistöstä”176 ja universaalista yleishumaanista arvoperustasta. 

                                                                                                                                               
 b) Nations must renounce the use of force for their own purposes in reltions with 

other nations, exept in self-defence. The justification for self-defence must always be 
subject to review by an international court or the competent body.  

 c) The right of nations to maintain aggressive armaments muts be sacrified in 
consideration for an assurance of the security of all, through regional and world-
wide forces subject to international law and adequate to prevent illegal resorts to 
international violence. 

 d) Nations must accept certain human and cultural rights in their constitutions and 
in international covenants. The descruction of civil liberties anywhere creates danger 
of war. The peace is not secure if any large and efficient population is permanently 
subject to a control which can create a fanatical national sentiment impervious to 
external opinion. 

 e) Nations must recognize that their right to regulate economic activities is not 
unlimited. The world has become an economic unit; all nations must have access to 
its raw materials and its manufactured articles. The effort to divide the resources of 
the world into sixty economic compartments is one of the cause of war. The 
economic problem arising from this effort has increased in gravity with the scientific 
and industrial progress of the modern world. (Int. Con. 1941, 200-201). 

175 “The Community of State should be organized on a universal basis. All States which 
exist or which may come into existence in the future should be included. No 
provision should be made for the expulsion or withdrawal of any state.” (ILoF 1944, 
Proposal 1, 9). 

176 “The spirit of man cries out for a better way of life” (ILoF 1944, 1). “Enduring 
progress requires a sustained willingness of peoples to pursue common effort” (ILoF 
1944, 2). “to the pursuit of national policies antagonist to the general interest” (ILof 
1944, 2). 
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Laajemmalla kytkennällä perusteltiin sellaista nykyisen organisoinnin ja suun-
nittelun odotushorisonttia ja tulevaisuuskuvaa, mikä saisi uuden systeemin 
perustamisen näyttämään positiivisilta ja lupauksia herättäviltä. 

Näiden lisäksi Carnegien projekti käytti organisatorista retoriikkaa. Aika-
kerrostumien käytössä organisatorisen sanaston omaksumiselle annettiin rapor-
tissa merkitys, jolla aloitettiin uusi aikajakso maailmanpolitiikassa. Tälle puhe-
tavalle oli tunnusomaista uuden järjestön ja käsitteistön olettamus sekä siirty-
minen systeemioletukseen, jonka avulla uskottiin kuvattavan täysin uuden pe-
lin rajoituksia ja mahdollisuuksia.  

Ratkaisu oli samanlainen kuin aikakerrostumien käyttö YK:n peruskirjan 
esipuheessa ja ihmisoikeusjulistuksessa. Niissä aikakerrostumista siirrytään uu-
teen vaiheeseen, jolloin kerronta alkaa organisaatiosta, jonka piirissä on siirrytty 
uuteen maailmanyhteisön oletukseen. Tarina alkaa ikään kuin alusta, ja sen eri-
laiset luontaiset ja universaaliset taustaoletukset ovat muuttuneet. 

Seuraavaksi käsittelen vielä erikseen Carnegien tulevaisuusryhmän kol-
mea edustajaa, jotka myös omassa julkaisutoiminnassaan käsittelivät perustet-
tavaa maailmanjärjestöä ja edustavat hyvin myös YK:n perustamisvuosien kes-
kustelun erikoista käsitteistöä.  

Clyde Eagleton oli tuolloin New Yorkin yliopiston kansainvälisen oikeu-
den professori. Hän oli vuosina 1942–1944 Carnegien tulevaisuusryhmän lisäksi 
jäsenenä mukana Yhdysvaltojen hallituksen suunnittelutyötä tekevissä asian-
tuntijaryhmissä.  

Quincy Wright oli Chicagon yliopiston kansainvälisen oikeuden professo-
ri. Yhdysvaltojen hallituksen asiantuntijana häntä ei ole mainittu. Hillmanin 
mukaan hän oli jo vuodesta 1939 lähtien Rooseveltin hallituksen käyttämä asi-
antuntija ja vuodesta 1942 alkaen hänellä oli virallisempi asema hallituksen 
neuvonantajana. (Hillman 1988).  

Hans Kelsen oli Carnegien projektin aikana San Fransiscon yliopiston laki-
tieteen lehtori, joka vuoden 1945 aikana nimitettiin professoriksi.  

Kaikki kolme pyrkivät erityisesti juuri YK:n perustamisen aikana kuvaa-
maan maailmaa yhtenäisenä järjestelmänä, mutta keskenään hyvin erilaisilla 
tavoilla. Heitä yhdistävä tekijä oli kuitenkin maailman konstruoiminen YK:n 
perustamisen aikana uudella tavalla yhteisönä ja kokonaisuutena, jota varten he 
kehittävät uutta käsitteistöä.  

Wrightin ratkaisu kokonaistamisessa on käsitys suuresta yhtenäisproses-
sista, joka on maailmanlaajuinen ja sitoo kaiken osallistumisen omaan systee-
miinsä. Eagleton puolestaan vaatii maailmanyhteisön oletusta, joka vasta tuot-
taa maailmanjärjestöstä riittävän tehokkaan juridismekaanisen rakennekartan. 
YK:lla on selvät jäsenensä, elimensä, valtasuhteensa ja sääntönsä, kuten nor-
maalissa valtiosäännössä. Kelsen oli tärkeä osallistuja Carnegien projektissa jo 
pelkästään siksi, että hän oli ollut 1910-luvulta lähtien kantilaisen maailmayh-
teisökäsitteistön teorian ja socialitas prinsiipin globalisoijana epäilemättä sen tär-
kein kehittäjä 1900-luvulla.  

Carnegien rauhanjärjestöä suunnittelevan komission kahta työraporttia 
käsitellään vielä myös Clyde Eagletonin esittelyn yhteydessä. 
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6.4.1 Quincy Wright 

Quincy Wrightin vuonna 1946 julkaistun artikkelin Accomplishments and Expec-
tations of World Organization esipuheen käsitys maailmanprosessista ja -
yhteisöstä sekä jatkuvasta integraatiosta on epäilemättä poikkeama verrattuna 
Wrightin aikaisempiin ja myöhäisempiin teksteihin. Lähestymistapa, jota hän 
itse kutsui sosiologiseksi, oli Wrightin tuotannossa epäilemättä maailmansodan 
ja uuden maailmanjärjestön perustamistyön herättelemä. Wrightin massiiviset 
pääteokset The Control of American Foreign Relations (1922) ja A Study of War 1942 
eivät kumpikaan edusta tätä lähestymistapaa. 

Kansainliiton perustamisen jälkeen vuonna 1922 kirjoitettu Control of 
American Foreign Relations on tarkastelutavaltaan juridinen tutkimus Yhdysval-
tojen kansallisen oikeusjärjestyksen yhteyksistä kansojen oikeuteen. A Study of 
War on tilastollista tarkastelua sodan historiasta toiseen maailmansotaan asti.  

Sodan painotus ilmiönä näkyi Wrightin vuoden 1946 artikkelissa koros-
tuksissa ja huolestumisessa aseteknologian pelottavan kehityksen vaikutuksista 
perinteisen diplomatian valtatasapainomalleille. 

Artikkelin esipuheen mukaan mukaan ”the world community” on koko-
naisuus sekä yhteisönä että elämismaailmana. Wrightin mukaan  

"Every community and particularly the world community has many parts, each of 
which, in our dynamic age, is continuously changing. Attempts to define these parts, 
to describe the processes of change, to measure rates of change, and to analyse the 
influence of change upon the relationships of the parts and upon the life of the 
community as a whole are likely to appear dogmatic and unreal. Communities, like 
all living things, resist mechanical division and abstract definition. Life implies both 
cooperation and opposition among parts of the living thing and involves processes 
the functioning of which gives unity to the whole." (YLJ 1946, 870).  

Jakaminen osiin ja osien ymmärtäminen tapahtuu kokonaisuutta painottavasta 
lähtökohdasta. Yhteisönä pysyminen on ainoa keino olla ajan ja dynamiikan 
vaatimuksissa mukana. Kaikki liittyy kaikkeen. Ilman yhteisöä ja yhtenäispro-
sessia ei ole edellytyksiä rakenteille, jotka pitävät yhteisön koheesiota kasassa. 
Samalla maailmasanasto toimii lupauksena ”uudesta alusta”. 

Kriittisesti luettuna esipuhe toimi artikkelissa lähinnä erillisenä käsitteelli-
senä ajatusleikkinä, jonka toteuttamisten tiellä oli vielä matkaa, esteitä ja ristirii-
toja. Wrightin varsinaiset näkemykset YK:sta ja YK:n uudistamien kansainvälis-
ten suhteiden välttämättömyydestä ja tulevista näkymistä tulevat esille vasta 
muista kohdista.  

Wrightin mukaan prosessin ja transformaation säännönmukaisuus on his-
toriassa ollut paremminkin sattumanvaraista ja aiottuja tarkoituksia vastaan 
suuntaavaa. (Wright 1946, 872). Kappaleessa ”The United Nations” Wright sekä 
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yrittää suhteuttaa uutta järjestelmään historian esikuviin että löytää YK:sta sen 
uudet erikoispiirteet, jotka olisivat uuden tilanteen vaatimusten mukaisia177. 

 
6.4.2 Clyde Eagleton 

Clyde Eagleton oli Carnegien molempien projektien jäsen ja Yhdysvaltojen hal-
lituksen suunnittelutyön asiantuntijajäsen. Hän kirjoitti 1942 yhden varhaisim-
mista ja kiinnostavimmista artikkeleista uuden maailmanjärjestön valmistelus-
ta. Siinä esitetään jo varsin selkeästi, että uusi maailmanjärjestö ja uudet diplo-
matian mallit vastedes poikkeavat Kansainliitossa edustetuista ajatusmalleista.  

Clyde Eagletonin Organization of the Community of Nations -artikkelia (AJIL 
1942, 229–230) voidaan pitää ensimmäisenä uudentyylisenä kehitys-
kertomuksena maailmanjärjestökäsitteestä. Artikkeli on samalla Carnegien rau-
hanjärjestöä suunnittelevan komission raportin esittelyä. Eagleton keskittyi uu-
den järjestön perusrakenteiden hahmottamiseen. Hänen pyrkimyksenään oli 
taata uudelle kansainvälisen oikeuden lain-käsitteelle auktoriteetti, joka Eagle-
tonin mukaan voidaan saavuttaa vain lähinnä oletusrakenteiden kautta. 

Artikkeli muodostui myös kuvaukseksi syistä, joiden vuoksi hajanainen 
poliittisten suhteiden kartta on korvattava uudella organisatorisella ykseydellä. 
Tärkein syy oli se, että vanha kansojenyhteisö oli ongelmien ilmetessä vailla 
merkitystä, koska varsinainen kansainvälisten suhteiden avainkäsite oli suve-
reeni valtio.  

Eagletonin artikkelin tavoitteet oli alistettu päämääärälle saavuttaa uskot-
tava laki kansainvälisiin suhteisiin.  Tällaisen lain käsitteen mahdollistaa Eagle-
tonin mukaan yhteisöoletus, joka taas on saavutettavissa uudella järjestökon-
septiolla. Eagletonin oma ehdotus oli, että kansainvälisissä suhteissa pitää luo-
da sellainen asioiden esittämistapa, joka nojaa systemaattisesti maailman-
yhteisön oletukseen, sillä muuten lain käsitteeltä puuttuvat välttämättömät po-
liittinen kytkentä, sitoutuminen, pakotteet ja muut mekanismit178.  

                                                 
177  ”The charter itself directs the United Nations to reach down to the individual 

through the protection of individual human rights and cooperation in promoting 
univeral human interests.” (Wright 1946, 886). 

 “The Department of State report on the international control of atomic energy and 
the statement of the American representative on the United Nations Atomic Energy 
Commission suggest direct administration of one universal interest through an 
authority functioning within the territory of all states”. (Wright 1946, 887). Vrt. 
Wright 1960: International Law and the United Nations. 

178 ”The law of the community of nations, developing in the noxious atmosphere of 
sovereignty and nourished weakly upon a theory of consent, has not been able to 
speak with a strong voice. It is able to be heard in quiet times, but its voice is 
drowned out in the roar of disputes and conflict, when it needs to be heard with 
compelling authority. It is weak because the community of nations is weak. That 
community has not equipped itself with agencies for stating the law, for rendering 
judgement based upon the law, for altering a legal status quo, for enforcing the 
judgement of the community. Lacking such organization behind it, the law of nations 
is unable, in times of stress, to perform its group function. This has become 
increasingly true. For some centuries, international law was able to fulfil its purposes 
with reasonable satisfaction; it was even able to exercise some degree of control over 
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Kansainliiton aikaisiin keskusteluihin verrattuna Eagletonin artikkeli il-
maisi uskoa siihen, että jotakin todella tapahtuu ja muutoksia saadaan aikaan. 
Se ei myöskään edustanut Kansainliiton aikaisille vetoamaan pyrkiville kehi-
tyshistorioille ominaista epätietoisuutta siitä, mitä tulisi tehdä. Huomionarvois-
ta on lisäksi se, että federaatio-käsite ei ollut lainkaan mukana ja että organisaa-
tio sai korostuneemman aseman.  

Yksi syy suuria muutoksia kuvaavaan tyyliin on varmasti se, että Eagleto-
nin artikkelin loppuosa muodostui Carnegien maailmanjärjestöä suunnittele-
van komission vuonna 1940 ja 1941 julkaistujen raporttien käsittelystä. Raportti 
osoittautui presidentti Rooseveltin kuuluisan YK:n puheen kohdan alkuperäi-
seksi lähteeksi. Raportin - samoin kuin Rooseveltin - mukaan (vrt. luku 2, pe-
rustajat)  

”… peace cannot be a static conditions of life achieved by renunciation of war, nor a 
mere pious desire to live at peace. It must be dynamic and continious process for the 
achievement of freedom, justice, progress and security on a world-wide scale.” 
(Eagleton 1942, 233 ja International Conciliation 1941 No. 369, 198).  

Tutkimuskomission raportin mukaan dynaamiseen kansainvälisten suhteiden 
käsitykseen päästään vain uudenlaisella riittävän tehokkaalla maailman-
järjestöllä. Toisaalta sodan olemus on muuttunut täysin. Raportin mukaan sota 
on saanut totalitaarisen luonteen. Sillä on taipumus koskea kaikkia maailman 
ihmisiä, ja siitä on tullut massatuotannon sekä -kulutuksen ja -tuhon sotaa.  

                                                                                                                                               
conduct of war. Its decadence during the first world war, the lawlessness and 
discontent of the intervening two decades, and its almost complete submergence 
during the present World War, manifest not so much the decline of international law 
itself as the appearance of new and tremendous forces, the effect of which is to 
necessitate reconsideration of the foundations and methods of the law of nations 
which we have known.” ….”Law, by whatever definition, is the authoritative voice 
of the community. Whether it be edicted by monarch or dictatory, by representative 
assembly or the whole people, it speaks in the name of and binds the members of the 
community. It cannot rest upon the judgement of any member of the community; the 
essence of law is that it performs a group function. Law cannot speak upon the 
authority of an individual member; it must represent the authority of the group. ....A 
new stage of development has now been thrust upon it by changed circumstances of 
modern life, and to these changes it must adjust itself, or abdicate. The international 
lawyer, too, must adjust himself to these changes. If the law which he practices is to 
survive, he must seek for it the support of the community within which it functions; 
he must secure for it the agencies and the authority which it needs. From his post of 
expert knowledge, he must reveal to statesmen and to peoples what is necessary to 
make his law effective, and why it is worthwhile to establish a stronger community 
organization behind the law of nations. International law is now blocked in its 
development by the lack of organization behind it. The customary law of the past, 
enforced by social pressures, has proven insufficient. The needs of the community 
are now greater, because of the increases effects of the interdependence of peoples, 
cumulating slowly but irresistibly since the Industrial revolution began its leaving 
effect. The danger to life and property - to independence and territory - are greater, 
and the community requires not merely the negative function of law and 
government in affording such protection, but also the positive function of advancing 
the welfare of the members of the community.” (Eagleton 1942, 229-230). 
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“war has assumed a totalitarian character. It not only consumes the people within the 
belligerent country, but affects the lives of neutrals as well. It has tended to become 
all-consuming and all-destructive“. (Int.Con 1941 No. 369, 197).   

Tälle arviolle ja dynaamisuuden vaatimuksille pohjasi raportin ja Eagletonin 
mukaan se, ettei rauhan takaaminen voi perustua onnellisuuden tunteelle sota-
tilan puuttumisen vuoksi, vaan todellinen rauhanturvaaminen vaatii aktiivista 
politiikkaa:  

“Peace requires the substitution for war of international processes which will protect 
against violence and promote the progress of mankind. The peace movement…has 
long been stultified by the belief….that peace is merely the absence of war.” 
(Eagleton 1942, 233).  

Sekä dynaamisen lähestymistavan vaatimuksesta että sodan luonteesta seuraa 
se, että uuden maailman organisaation pitää olla erityisen muutosvoimainen. 
Tietysti uutta järjestelmää ja organisaatiota tarvitaan myös ihmisyksilöiden 
asettamista lähtökohdista.179 Raportti esitti tulevaisuuden mahdollisuuksille ah-
taat rajat. Uuden maailmaorganisaation ja uuden dynamiikan ja rauhanhallin-
nan vaihtoehtoja ovat sen mukaan valloitukseen perustuvat imperiumit ja fede-
raatiot.  

“Federation organizes consent on the international scale while empire organizes 
coercion on that scale. Though coercion of the party by the whole is the essence of 
government, in the system of federalism that coercion can only be in accord with law, 
to which those bound have directly or indirectly consented.” (Int.Con. 1942, 200).  

Vanha löyhä rauhanjärjestö, valtion suvereenisuus, neutraalisuus ja isolaatio 
sekä vallan tasapaino eivät olleet enää soveliaita malleja. (International Conci-
liation 1941 No. 369, 198). Asetelma oli siis muuttunut, ja mahdollisuusasetel-
mat olivat paremminkin kaventuneet kuin avartuneet. Tulevaisuuskomission 
toisen väitteen mukaan “tänä päivänä ei ole rajattomasti vaihtoehtoja, vaan rat-
kaisu on tehtävä pakkovaltaisen militarismin ja rauhanorganisaation välillä”. 
(Eagleton 1942, 233).  

Raportti teki täsmentävän vertailun eri rauhanmallien välillä. Imperiumi 
perustuu pakottamiseen. Federaatio perustuu siihen myös, mutta vain lainmu-
kaisin keinoin. Raportin suosittama maailmanrauhan organisaatio poikkeaa 
näistä molemmista demokraattisemman mutta kansakunnallisemman maail-
manjärjestön suuntaan.  

“Only by organization to uphold the law of nations can civilization stand up against 
the ever-advancing machinery of modern scientific warfare ….and that law can be 

                                                 
179  ”man will continue to want from this world freedom, social justice, economic and 

political security. He wants a world in which human intelligence will organize and 
distribute the ample resources of nature so that all can live abundantly; a world in 
which human intelligence will devoted to human progress rather than to destruction; 
a world in which a man’s labor may be directed toward his advancement.“ (Eagleton 
1942, 232, Int. Con. 1941 No. 369, 197-198). 
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enforced only if the power of the community, over-helmingly greater than the power 
of any of its members, is brought to bear when and where lawlessness begins”. 
(Eagleton 1942, 232, ja International Conciliation 1941 No. 369, 197).  

6.4.3 Hans Kelsen 

Hans Kelsen oli Carnegien kansainvälisen oikeuden tulevaisuusprojektin osal-
listujista varmasti merkittävin Yhdysvaltoihin ja englanninkieliselle alueelle 
siirtynyt kansainvälisen oikeuden juristi. Hänen roolinsa YK:n valmistelussa ei 
kuitenkaan ole aineistomateriaalissa yhtä näkyvä kuin esimerkiksi Wrightin ja 
Eagletonin.  

Kelsen oli opiskellut Wienissä ja Heidelbergissä. Vuonna 1919 hänet nimi-
tettiin valtiosääntöoikeuden professoriksi Wienin yliopistoon. Vuotta myö-
hemmin Kansainliiton perustamisen aikaan Kelsen julkaisi yhden kuuluisim-
mista teoksistaan Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts – 
Beitrag zu einer reinen Rechstlehre.  

Menetettyään antisemitismin vuoksi asemansa Wienissä Kelsen muutti 
1930 Kölniin ja kolme vuotta myöhemmin Geneveen. Siellä hän toimi opettaja-
na Institut Universitaire des Hautes Études Internationalesissa. Viimeisten Geneven 
vuosiensa aikana Kelsen opetti myös syntymäkaupunkinsa Prahan saksalaises-
sa yliopistossa.  

Yhdysvalloissa Kelsen aloitti Harvardin yliopistossa vuonna 1940. Kun-
niatohtorin arvon hän oli saanut sieltä jo 1936. Vuonna 1942 hän sai nimityksen 
Kalifornian yliopiston vierailevaksi professoriksi ja varsinaiseksi professoriksi 
1945. Samana vuonna hänelle myönnettiin Amerikan Yhdysvaltojen kansalai-
suus. (Juristen in Österreich 1987, 290–291). 

Hans Kelsenin vuonna 1933 julkaistussa Staatsform und Weltanschauungissa 
oli uudenlainen selkeäsanainen vetoomus demokratian puolesta autoritaarista 
hallintomallia vastaan. ”Der demokratische Typus neigt entschieden einem pa-
zifistischen, der autokratische einem imperialistischen Ideal zu.“ (Kelsen, 1933, 
21). Vuonna 1939 julkaistiin Geneven tutkimuskeskuksen Kelseniltä tilaama 
tulkinta Kansainliiton peruskirjasta – Legal Technique in International Law, A 
Textual Critique of the League Covenant. 

YK:n perustamisvuosien ja Carnegie-projektin aikana Kelsen kirjoitti teok-
set Law and Peace in International Relations (1940–1941) ja Peace through Law 1944. 
Niiden lisäksi hän kirjoitti kolme artikkelia uudesta Liigasta180. Niissä hän muun 
muassa arvosteli suurvaltojen asemaa sen määrittelyssä, milloin rauhaa on ri-
kottu. Berliinin julistusta (1945) Kelsen kritikoi siitä, että liittoutuneet valloitti-
vat sillä itselleen hallitusvallan Saksassa.181 Dumbarton Oaksin peruskirjaluon-

                                                 
180  The Old and New League: The Covenant and the Dumbarton Oaks Proposals, Jan 

1945, AJIL No. 1, The Legal Status of Germany According to the Declaration of 
Berlin, July 1945, AJIL 1945, No. 3, Vol 39 ja Limitations on the Functions of the 
United Nations, YLJ 1945-1946, Vol 55.  

181  “the Governments of the United States of America, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom, and Provisional Government of the French 
Republic, there government assumed “supreme authority with respect to Germany 
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noksessa Kelseniä häiritsi suurvaltojen asema tulkitsijoina niistä tilanteista, jois-
sa rauhaa on rikottu:  

"The power to decide whether or not a member has broken the peace or is guilty of 
an act of aggression. The centralisation...is most valuable...however...The Security 
Council, as a political agency, whose decision will be determined rather by political 
principles than by rules of positive law, is not an irreapproachable authority to 
decide the question whether the law in general or the Charter in particular has been 
violated. This is a legal question which is answered best by court." (Kelsen 1945b, 74).  

Kelsen kirjoitti myös artikkelin uudesta järjestöstä, joka on syntynyt San Fran-
ciscon konferenssin jälkeen. Kuten kirjoituksen otsikkokin, Limitations on the 
Functions of the United Nations, osoittaa, Kelsenin perussävy oli kriittinen. 

Artikkelin pääteemana oli tärkeä käsite domestic juristiction. Kelsenin esit-
telemänä ongelmana oli se, mikä kysymys kuuluu ja mikä ei valtion oman oi-
keudenkäytön piiriin. Hän halusi antaa suuremman toimivallan kansainvälisen 
oikeuden juristeista koostuvalle tuomioistuimelle. Tätä Kelsen piti uuden maa-
ilmanjärjestön yhtenä tärkeimpänä ominaisuuteena. 

Vuonna 1946 ilmestyivät Kelsenin Society and Nature, a Sociological Inquiry, 
ja oikeusoppi käännettiin samana vuonna englanniksi nimellä The General 
Theory on Law and State.  

Kelsenin YK-teos The Law of the United Nations julkaistiin vasta vuonna 
1950. Avoimena tunnustuksena tavoitellusta juridis-formaalisesta esittämisestä 
voidaan lukea kirjan aloitus: “This book is a juristic - not a political - approach 
to the problems of the United Nations. It deals with the law of the Organization, 
not with its actual or desired role in the international play of power”. (Kelsen 
1950, xiii).  

Kelsenin yritys pitäytyä formaalisessa esitystavassa kirjoittaessaan kan-
sainvälisten suhteiden muutoksista epäonnistui siinä suhteessa, että maailman-
järjestö oli ajautunut suurvaltojen pelinäyttämöksi. YK:n joutuminen suurval-
tablokkien ja puolustusliittojen areenaksi pilasi tietysti Kelsenin tärkeän taus-
taidean maailmanyhteisöstä ja yhtenäisyydestä. Vuonna 1951 julkaistun toisen 
painoksen uudet kappaleet ja sivut 911–990 kirjoitettiin heti ensimmäisen pai-
noksen valmistumisen jälkeen (Kelsen 1950, 911–912), kun suurvalta-käsite oli 
purkautunut ulos ykseyden konstruktiosta. Kansainvälisen oikeuden maksi-
maaliset, muulle uudelle sanastolle tärkeät avainkäsitteet organisaatio ja maa-
ilmayhteisö olivat tämän jälkeen kiistanalaisia.  

Sotilasliitoista (organisation of collective self-defence) kertova viimeinen 
kappale mitätöi kirjan aikaisempaa sisältöä ja relativoi tekstin yhteensopivuutta 
vallitsevan tilanteen kanssa. Siinä on neljä lukua: 1) Organisation of collective 
self-defence, 2) The action in Korea, 3) Appointment of the secretary general ja 
4) Uniting for peace. Kirjan loppuosan johdannossa Kelsen sanoi syyksi:  

                                                                                                                                               
including all powers posseed by the German Government, the command, and any 
state, municipal, or local government or authority” (Kelsen 1945a, 518) 
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"In the view of the legally relevant events which have occurred since the completion 
of the Law of the United Nations, a revision has become necessary. This is earlier 
than expected, and before it is possible to prepare a new edition. At the suggestion of 
the Publishers it has been decided to publish a Supplement dealing only with the 
principal case where the application of the charter and its interpretation might be of 
outstanding importance.“The North Atlantic Treaty has been referred to in the first 
impression as a regional arrangement for the organisation of collective self-defence. 
But this treaty has since assumed paramount political importance, and its conformity 
with the charter as well as its character as a regional arrangement has been 
challenged”.... ..."This analysis does not in every respect affirm the constitutionality 
of the actions under consideration." (Kelsen 1951, 911).  

Kelsenin YK-tuotannon päätepiste oli vuoden 1954 Naval War Collegen julkai-
sema Collective Security under International Law -teos. Sen mukaan ”The state is a 
political organization. As an organization it is a coercive order because its speci-
fic means is the employment of force, i.e., the threat and use of force.” (Kelsen 
1954. 1). Myöskään organisaatio ei ole enää globaalinen projekti vaan se on val-
tio182.  
 
6.4.4 Yhteenveto 

Carnegien projektit tekivät erittäin merkitsevän osan työstä jo varhaisessa vai-
heessa. Hyvin tärkeä osa-alue oli rauhanjärjestön peruslähtökohtien ja käsitteis-
tön ohjelmallisten perusteluiden uusiminen.  

Tulevaa maailmanrauhan järjestöä tutkinut komitea julkaisi ensimmäisen 
johtopäätöksiltään suhteellisen valmiin raporttinsa jo marraskuussa 1940. Sen 
näkemyksiin kuului maailmanjärjestön muutosvoimaisuuden ja dynaamisuu-
den korostaminen, jonka presidentti Roosevelt myös suoraan omaksui toimi-
kunnalta YK-puheeseensa.  

Komitean toinen tärkeä johtopäätös oli näkemys rauhanjärjestöstä aktiivi-
sena rauhan puolustajana. Toisen Carnegie-ryhmän, eli ”tulevaisuuden kan-
sainvälistä oikeutta” käsittelevä ryhmän, päämerkitys valmisteluille oli organi-
satorisen sanaston, yhteisön oletuksen ja käännetyn horisontin kehitteleminen. 
Nämä keksinnöt tehtiin erityisesti uutta kansainvälistä oikeutta varten. Kan-
sainvälisen oikeuden tulevaisuus -ryhmän raportti julkaistiin kuitenkin vasta 
niinkin myöhään kuin vuonna 1944. 

Aikakerrostumilla esitetyn kerronnan kannalta carnegieläiset olivat myös 
erikoisen kiintoisia. Heidän raporttiensa kieli oli epäilemättä amerikkalaisessa 
                                                 
182  Vrt. Morgenthaun Politics among Nations (1950). Morgenthau ei anna YK:lle yhteisön 

tai ykseyden oletusta laajassa merkityksessä vaan paremmin hän kyseenalaistaa ja 
osin pyrkii täsmentämään sellaisen maailmanjärjestökäsitteen käyttötarkoituksia. 
Hän kuitenkin selkeästi hyväksyy poliittisen yhteisön ja ikluusion valtioversion. "The 
Role of State" kappaleotsikon alla Morgenthau kysyy: "What is the contribution of 
the state to the maintenance of domestic peace? "State" is but another name for the 
compulsory organization of society for the legal order that determines the conditions 
under which society may employ its monopololy of organized violence for the 
preservation of order and peace" (Morgenthau 1950, 396). Vrt. myös pakkovaltaa, 
väkivaltaa, ylivaltaa kuvaavat yhdistelmät “compulsory organization of society” 
(Morgenthau 1950, 396), "organized violence of society" (Morgenthau 1950, 397) ja 
"monopoly of organized violence" (Morgenthau 1950, 397). 
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aikalaiskeskustelussa arvovaltaista ja vaikutti poliittiseen päätöksentekoon. 
Kerronta perustui erittäin voimakkaasti sellaiselle historian esitykselle, joka 
suunnattiin perustelemaan valittua organisointimallia ja luomaan odotusho-
risonttia tietynlaiselle, uudella maailmanjärjestöllä hallitulle tulevaisuudelle.  

Raporttien aikahorisonttien käytössä kehityshistoriallinen argumentti oli 
suunnattu valittavan organisaatiomallin perustelemiseen erilaisilla menneisyy-
den ja tulevaisuuden kuvauksilla. Kun Carnegien uudistamisvaatimuksen pe-
rusargumenttina oli järjestelmän dynaamisuus, sen mukaisesti vanhaa aika-
kautta määriteltiin ja syytettiin dynaamisuuden puutteesta, ja vain dynaaminen 
jäjestelmä kuvattiin elinvoimaiseksi järjestelyksi. Tämä aikasuhteiden käyttö 
asetti käsitteistöön kirjoitettua liikunnallista piirrettä myös varsin paljon järjes-
telmälegitimaation pääkeinoksi, jossa oltiin lähellä näkemystä modernin maa-
ilmanjärjestökäsitteen yhdestä pääpiirteestä. 



 

7 UUDEN RETORIIKAN PERUSMERKITYKSET JA 
SOVELLUTUKSET 

 
 
Tämän luvun päätarkoitus on yhdistää edellisessä luvussa esitetyt maailmanjär-
jestökäsitteen historiat, käydyt kiistat ja sopimukset siihen tilanteeseen, jossa 
maailmanjärjestön peruskirja hyväksyttiin San Franciscon konferenssissa. Pidän 
kuitenkin työssäni kiinni aineistolukuun valitsemastani perusideasta, ja osoitan 
omaa lukutapaani käyttäen perustamisaineistosta käsin tiettyjä samoja muutok-
sia, joita myös muut ovat nähneet tapahtuneen toisen maailmansodan jäl-
keen.183  

Keinoni selittää uuden kansainvälisten suhteiden ”dynamiikkaa”, ”institu-
tionalismia” ja ”Yhdysvaltojen johtajuutta” globaalin pelin ominaispiirteinä on 
tässäkin kappaleessa maailmanjärjestöjen perustamismateriaaliin pohjaava ana-
lyysi. 

Tarkastelen myös, millaisia jatkosovellutuksia perustajaryhmän työstä yri-
tettiin kehittää erityisesti San Franciscon kokouksessa. Valmisteltu peruskirja 
otetaan tarkastelussa keskustelun kohteeksi, mutta sen artiklojen tulkinta esite-
tään tarkoituksellisesti perustamisaineistojen perspektiivistä. Tällä pyrin ku-
vaamaan tiettyjä ristiriitoja valmistellun sanaston ja valmiin peruskirjatekstin 
välillä. En siis pyri tavanomaiseen kansainvälisen oikeuden normitulkintaan. 
Samalla lisään keskusteluun tulkintatasoa, jossa YK:n peruskirjan sanasto ker-
too hyväksytyistä kompromisseista vastakohtaisten positioiden välillä. Tärkeät 
kiistat Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian välillä saivat rinnalleen myös muita kiis-
takysymyksiä.  

Vuoden 1945 YK:n virallisen perustamiskokouksen184 puheenvuorot ja 18 
osaa käsittävät kokousasiakirjat toimivat esimerkkeinä keskusteluista, joissa 

                                                 
183  Teoksessaan After Victory  (2000) John Ikenberry sanoo Yhdysvaltojen pyrkineen 

vakiinnuttamaan maailmanjärjestöllä valtansa ja sitomaan sekä muut että itsensä 
tekemäänsä institutionaaliseen verkostoon. (Ikenberry 2000, 5-6).  

184  Lokakuun 1944 Dumbarton Oaksin peruskirjaluonnos esitettiin huhtikuussa 1945 
YK:n peruskirjasuunitelmana San Franciscon perustamiskokoukseen kutsutuille 
50:lle eri valtuuskunnalle. Valtioiden delegaatiot saivat esittää siihen muutoksia. 
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muutkin osallistujat kuin pelkästään perustajien ydinryhmä pääsivät syste-
maattisemmin osallistumaan määrittelytehtävään. Mukaan tuli myös suuri 
joukko kansainvälisten suhteiden ja oikeuden asiantuntijoita. Näin amerikkalai-
sen yhdinryhmän pitkän suunnittelujakson jälkeen San Franciscossa 50 valtio-
delegaation läsnäolo oli jo kuin ”vanhan diplomatian” ensimmäinen vastaisku 
perustajaryhmän ykseyden suunnitelmia vastaan. 

Luku tarjoaa myös esimerkkejä siitä, mitä alkoi tapahtua valmistellun 
maailmanjärjestökäsitteen perusargumenteissa, kun se muuttui luonnoksesta 
yleisemmin hyväksytyiksi maailmanjärjestön periaatteiksi ja todellisiksi tule-
vaisuuden politiikan organisointia sääteleviksi toimintaohjeiksi. Tämä muutos 
koski tietysti myös organisatorista sanastoa ja retoriikkaa.  

San Franciscon perustamiskokouksessa tultiin maailmanjärjestökäsitteen 
määrittelyssä vaiheeseen, jossa kehityshistoriallinen kerronta menetti merkitys-
tään, samalla kun järjestöä alettiin käsitellä olemassaolevana realiteettina. Kehi-
tyshistorioista oli siirryttävä organisatorisessa retoriikassa järjestöllisen dyna-
miikan määritelmiin. Tämän tarkastelun kautta voidaan organisatoris-
dynaamisen järjestöretoriikan nähdä omaavan juurensa kehityshistoriallisessa 
kerronnassa ja aikakerrostumien käytössä ja nähdä siinä kehityshistoriallisen 
tyylin mukaista ”nykyisyyden” aikakerrostuman kiertämistä siten, että järjestö-
työ käsitetään tulevaisuuden kehitystehtävänä. 

Edellisissä luvuissa olen tuonut esille, että YK:n kieleen oli keksitty tarkoi-
tuksenmukaisesti monenlaisia ja erisuuntaisia vetoamiskeinoja. Tiettyjen mo-
raalisempien, humaanisempien ja ”modernimpien” sanastoratkaisujen siirtämi-
nen kansainvälisiin suhteisiin olivat keinoja antaa vetoavaa ja vakuuttavaa sa-
nomaa uudelle maailmanjärjestölle.  

Maailmanpolitiikan intensiteetin kasvaessa kasvoi myös määrittelevän 
vallan tarve korostaa itseään arvoja kunnioittavan politiikan auktoriteettina. 
Historiasta johdettujen argumenttien päätarkoitus oli palauttaa toivoa yleiseen 
rauhanomaiseen ja humaaniin maailmanjärjestykseen, jolle olisi käydystä so-
dasta huolimatta edellytyksiä tulevaisuudessa. Juuri näiden argumenttien va-
raan rakennettiin yksityiskohtaisempia malleja. YK:n perustamisen onnistumi-
nen yleisenä maailmanjärjestönä pohjasi sille, miten uskottavasti sanomaa 
yleishyvästä, moraalista ja jakamattomasta ihmiskunnasta pystyttiin jatkamaan 
ohjelmaksi, joka toteuttaisi käyttökelpoisen järjestömuodon toisen maailmanso-
dan jälkeisessä uudessa tilanteessa. Toisin sanoen vasta YK järjestönä voi luoda 
edellytykset uudelle demokraattisemalle arvomaailmalle.185  

                                                 
185 ”We came from many parts of the earth, across continents and oceans. We came as 

the representatives of fifty different nations. But we came here first of all as the 
representatives of humanity and as the bearers of a common mandate – to write the 
Charter of a World Organization to maintain peace for all nations and to promote the 
welfare of all men.” (Stettinius/ Uncio I, 690). 
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7.1 Orgaanisuus ja organisaatio 

Olisi väärin väittää kansainvälisten suhteiden retoriikan ”organismin” olevan 
ideoilta ja normeilta vaadittavaa orgaanisuutta. Tulkintani mukaan perustajien 
esittelemä organismi oli vetoavaa ja vetoamisfunktioina186 asiakokokonaisuuk-
sia yhteensitovaa sanastoa ja retoriikkaa, jota tarvittiin ennenkaikkea hoetun 
”uuden dynaamisuuden” luomiseksi käsitejärjestelmään. 

Uuden maailmanjärjestön piti luoda hallinnollinen malli ja kansainvälis-
ten suhteiden ohje, koota maailmanlaajuisen järjestön projekti, vedota eri man-
tereiden laajoihin yleisöihin ja kestää aikaa. Tässä tarkoituksessa juuri luotavan 
käsitteistön tuli kytkeä asioita yhteen ja luoda uudenlaisia ykseyden systemaat-
tisempia oletusrakenteita. Kansainliiton malliin verrattuna juuri maailmanyh-
teisöä kuvaavalle sanastolle itselleen asetettiin tavoitteeksi toimia järjestelmän 
pysyvänä perustana.  

Toinen orgaanisuuteen liittyvä tärkeä vetoamistarkoitus sisältyi siihen, 
etteivät yleinen humanismi ja moraalinen arsenaali ykseyden tunnustavina kie-
likuvina riittäneet, vaan kansainvälisiin suhteisiin tarvittiin uutta järjestelmälli-
syyttä. Orgaanisuus nähtiin siis tapana kertoa sidotuista merkityksistä, joista 
muodostui kokonainen käsitejärjestelmä.  

Näin uuden retoriikan perusidea oli varsin abstrakti ja fiktiivinen projek-
tio, jonka päätavoitteena oli uskottavan ja toimivan maailmanjärjestökäsitteen 
luominen. Sen perusideana oli paremminkin toimia vastakohtana vanhan Kan-
sainliiton kansakuntasidonnaisille oletuksille kuin luoda yksityiskohtaista ja 
selkeää mallia esimerkiksi talousjärjestelmille tai kansainväliselle juridiikalle. 

Näin voidaan myös esittää teesini mukaisia tarkentavia näkökohtia siitä, 
ettei organisatorinen projekti perustunut johonkin aatehistoriallisten tai filoso-
fisten oppien auktorisointiin, vaan tilanteessa käyttökelpoiseen ja hyväksynnän 
saavuttavan maailmanjärjestöprojektin luomiseen. Avainkäsitteiden tarkoituk-
senmukaisuus tuki projektin retorista käyttötarkoitusta, jonka kriteerejä olivat 
käsitteiden keskinäiset sidossuhteet ja luodun kokonaisuuden joustavuus.  

Tämä kaikki puolestaan selittää osaltaan sitä paradoksia, että uudistusta 
puolustettiin juuri organisatorisella retoriikalla. Organisatorinen retoriikka on 
riittävän joustavaa ja suurellista, ja sen avulla näytti olevan mahdollista saada 
erilaiset tarvittavat elementit yhteen sitomaan ja tukemaan toinen toisiaan. 

Robert Michelsin esittelemä oligarkian tendenssi oli tässä siis muutettu lä-
hinnä keinoksi avata vanhojen valtioiden sulkeutuneisuutta ja varata tämä po-
liittiselle yhteisöllisyydelle, dynaamiselle esitystavalle ja 1800-luvun saksalaisel-
le yhteisömetaforiikalle tärkeä käsite kansainvälisten suhteiden sanastoon. Val-
tiota olisi tämän jälkeen vaikeampi enää legitimoida dynaamisena organisaa-
tiona. 

                                                 
186  Vrt. Josef Klein 1989. Politische Semantik; Fritz Hermanns 1986. Apellfunktion und 

Wörterbuch; Fritz Hermanns 1989. Deontische Tautologien ja Fritz Hermanns 1980. 
Brisante Wörter.  
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Kehityshistoriallisen tyylin järjestöretoriikalle aiheuttamista ongelmista ja 
San Franciscossa byrokratisoituneen organisaatio-käsitteen luonteesta huoli-
matta maailmanjärjestökäsitteistö onnistuttiin kirjoittamaan toisin kuin aiem-
mat hankkeet.  

Seuraavaksi käsittelen sitä, miten uusi ihmisoikeusparadigma tukeutui 
kansainliittolaisen kansakunnan sijasta ihmisyksilöiden poliittiseen vapauteen. 
Uusi maailmankansalaisen konstruktio muodostettiin ja haluttiin juuri maail-
man ykseyttä puolustavaksi kansalaisuudeksi ja juuri sellaisessa mielessä ”va-
paaksi”. Konstruktiossa nojataan oletukseen, vanhalle valtavaltioilla pelaajalle 
voitiin opettaa uusia sääntöjä ja säädellä sen toimintaa.  

Sen jälkeen käsittelen jäsenkansakunnan määritelmää YK-ykseyden 
”käännetyn horisontin” mukaisessa mallissa. Kolmannessa kappaleessa käsitel-
tävä kansainvälinen oikeus oli ihmisoikeuksien ohella toinen tärkeä konsepti, 
jota tarkoituksenmukaisesti korostettiin ja tehtiin uudella tapaa mahdolliseksi 
nojautuen käännetyn horisontin ja ykseyden ajatusmalleihin. 

Viimeisenä luvun kappaleena tarkastelen YK:n järjestöretoriikan rauhan-
turvakäsitteistön toiminnallistumista ja puhuttelun yksilöllistymistä, joka on 
asetettavissa ihmisoikeusretoriikalle rinnakkaiseksi malliksi uudessa maailman-
järjestökäsitteessä. 

 
 

7.2 Ihmisoikeudet 

Huolimatta tietyistä Dumbarton Oaksista lähtien vallinneista kiistoista ihmisoi-
keudet saivat YK:ssa aivan uudenlaisen korostuksen verrattuna Kansainliit-
toon. Maailmansodan äärimmäisyyksiin mennyt tuhoteollisuus ja holokausti 
olivat tietysti vakuuttavia perusteita tuomita tulevat ihmisoikeusrikkomukset 
sekä tarkkailla niiden kunnioitusta jatkossa kaikkialla maailmassa. YK:n perus-
kirjan esipuhe vakuuttaa ja ensimmäinen artikla toistaa sitoutumisen yhteisiin 
ihmisoikeusperiaatteisiin. 
 

”We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations 
from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to 
mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and 
worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations 
large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the 
obligations arising from treaties and other sources of international law can be 
maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger 
freedoms.” (Charter of the United Nations 1945, 1). 

 
YK:n perustajaryhmä tarvitsi sopivia keinoja estää tulevaisuuden ihmisoi-

keusloukkaukset uudenlaisella kansainvälisten suhteiden rakenteella. Tiettyjen 
arvojen asettaminen kaikille yhteisiksi ja muiden yläpuolelle oli hyvin vaikea 
tavoite, varsinkin, jos tarkoitus oli päästä arvojen yleisen tunnustamisen sijasta 
poliittisen mekaniikan tasolle. Niiden asettaminen hyvän politiikan päämäärik-
si kansainvälisissä suhteissa oli vielä ongelmallisempi ja ristiriitaisempi kuin 
yleinen rauhan kysymys. Näistä syistä YK:n versio ihmisoikeuksista ei ole järin 



 133

radikaalia humanismia mutta sen edustama kieli rohkaisee maailman hallituk-
sia taistelemaan – ja kansalaisia tiedostamaan – erityisesti yksilöiden laajemman 
vapauden saavuttamiseksi. 

Ihmisoikeuksien tarjoamaa lähestymistapaa maailmanjärjestökäsitteeseen 
rajoittivat tietysti muut järjestölle asetetut vaatimukset. Niistä tärkeimmät olivat 
muut tämän luvun pääkysymykset eli rauhanturvaaminen, kansainvälinen laki 
ja oikeus sekä jäsenkansakuntien omien järjestelmien aiheuttamat rajoitteet. 

Ihmisoikeuksiin liittyi perustamiskontekstissa myös se seikka, että YK:lle 
haettiin kansainvälisiin suhteisiin tehokkaita keinoja sekä säätelyyn ja suoje-
luun, mutta myös keinoja pitää uusi ”organisaatio” ja yhteisö riittävän vapaa-
mielisenä. Ihmisoikeussanastosta muodostui siksi erittäin tärkeä sentralisaatio-
vaatimusten vastapaino, jonka alla voitiin kirjoittaa ainakin alkeellinen maail-
manykseyden ehtoina luettava demokratian eetos. 

 
7.2.1 Meksikon ja Panaman esitys maailman ykseydestä 

YK:n maailmanjärjestökäsitys perustuu mallille kaksilinjaisesta yhteisöstä, jossa 
jäsenkansakunnat ovat varsinaisia maailmanyhteisön jäseniä, mutta ihmisyksi-
löiden katsotaan olevan kaiken politiikan perusta, puhuttelun kohde ja oikeu-
denmukaisen politiikan mitta. Nation-käsitettä käytetään regulatiivisesti ja pas-
siivisesti. Säätely kohdistui tämän linjan ongelmiin, joita ihmisyyden käsitteellä 
rakennettavalla valtiovallan ehdollistamisella, yleisellä vapauden oletuksella 
pyrittiin hahmottamaan. Tämä retoriikka esittää siis maailmanjärjestökäsittees-
sä kansakunnan ja ihmisoikeudet pikemminkin rinnakkaisina kuin sisäkkäisinä 
asiakokonaisuuksina. 

San Franciscon perustamiskokoukselle tuotiin Meksikon syyskuussa 1944 
laatima ehdotus eli Project for Constitution of a “Permanent Union of Nations”, jolle 
annettiin kokouksessa erittän laaja käsittely ja tärkeä asema. San Franciscossa 
Meksikon ehdotukseen kytkettiin Panaman ehdotus, joka esitteli ensimmäiset 
versiot Meksikon suunnitelmassa mainituille ihmisoikeusjulistukselle ja kanso-
jen oikeuksien ja velvollisuuksien julistukselle. (Uncio, Vol. III, 265–273).  

Meksikon ja Panaman aloitteella esitettiin kansainvälisten suhteiden sa-
nastoon kaksoisrakenne, joka pääideana oli luoda globaali ykseys kansakunnan 
ja ihmisyksilön käsitteiden varaan siten, että ne molemmat muodostavat omat 
itsenäisemmät ”osallistumisen” linjansa. Itse peruskirjassa tämä rakenne jäi hy-
vin epäselväksi, koska Dumbarton Oaksin kokous ei päässyt yksimielisyyteen 
ihmisoikeussitoumuksen selkeästä asemasta ja lisäksi kotimaisen lainsäädän-
nön koskemattomuuden turvaaminen otettiin artiklaan 2. Meksikon ja Pana-
man suunnitelman kaksoisrakenne jäi kuitenkin vaikuttamaan siten, että esi-
merkiksi vuoden 1948 ihmisoikeusjulistus on esimerkki sellaisesta sovellutuk-
sesta, vaikka ei siinäkään niin selvästi esitettynä, kuin vuonna 1944 tehdyssä 
suunnitelmassa. 

Meksikon esityksessä on lisäksi maailmanyhteisön rakenteen kaksijakoi-
suus selkeästi esitetty:  
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“1. International Law is recognized as the fundamental basis for the conduct of 
Governments. In order to determine the essential principles of International Law, the 
members of the community of nations engage themselves to observe the standards 
set fort in the "Declaration of Rights and Duties of Nations” and in the "Declaration 
of the International Rights and Duties of Man" which are appended to the present 
pact, and which shall be revised from time to time, to the end that they may reflect 
the necessities and aspirations of international harmony. 
2. In order to facilitate the practical application of these standards in national affairs, 
as well as in all the provisions of the present Pact without the necessity of submitting 
them again to the respective law-making bodies, all the Governments agree to adopt, 
within the shortest possible time, the legislative measures which may be necessary 
3.In order to expedite the attainment of that objective in international affairs, and 
with the purpose of regulating the harmony of States in a Permanent peace which 
guaranteed collective security and general well-being, there is created a Permanent 
Union.” (Uncio III, 166-174). 

 
Meksikon ehdotuksessa ”pysyvästä ykseydestä” ovat jo mukana myös muut 
uuden retoriikan ja käännetyn ykseyden horisontin pääelementit. Se käsitteli 
toisiinsa kytkettyinä neljää tärkeää retoriikan osa-aluetta, eli ihmisoikeuksia, jä-
senkansakuntaa, kansainvälistä oikeutta ja ikuista rauhaa maailmanyhteisön 
pääkysymyksinä ja saman semanttisen rakenteen osasina. 

Toinen tärkeä huomio, joka koskee ihmisoikeuksia suhteessa orgaanisen 
semantiikan kokonaisrakenteeseen on se, että maailman ykseyden retoriikassa 
ja käännetyn horisontin mukaisessa määrittelytehtävässä humaanit ja univer-
saalit tarinat yleisestä kehityksestä, ihmiskunnan uudesta yhtenäisyyden astees-
ta ja lisääntyvästä kansainvälistymisestä ovat myös järjestöretoriikkaan ja uu-
teen organisatoriseen mekaniikkaan sisäistettyjä ratkaisuja. Myös humaanit ar-
vot pelaavat ja palvelevat poliittisena mekaniikkana. Niiden lisäksi semanttisen 
orgaanisuuden määrittelyprojektin pääratkaisuja oli pitää perustettu mekaniik-
ka jatkuvassa liikkeessä. Olemassaolo olisi järkkymätöntä ja suojattua kuin lin-
nake, jos järjestelmä vain säilyttää muutosvoimaisuuden. 

Jatkuvaa muutossidonnaisuutta, joustavuutta ja konsensuaalisuutta edus-
tavat sekä eri toimijoita ja aikakerrostumia erottavat sanastoratkaisut olivat jok-
seenkin ainoita mahdollisia keinoja yhtenäisemmän sanaston rakentamispyr-
kimykselle. Tätä varten organisaatio ja yhteisö sisällytettiin maailmanjärjestön 
arkkitehtuuriin laajassa merkityksessä. Järjestelmän perusteena nämä käsitteet 
oli jätetty, kuten tämäntapaiset oletukset yleensä, keskustelun ulkopuolelle. 
Niiden oli määrä palvella ajatteluhorisonttien ja -metodien muutosta. Näin ne 
oikeastaan myös jäivät sisällöllisesti hyvinkin tyhjiksi.  

Kappaleessa 3 mainitsin Kantin filosofian sisältävän samanlaisen kritiikin 
vanhalle diplomatialle. Kantin yksinkertaisen mullistava ratkaisu oli rakentaa 
systeemikäsitteistöä käänteisillä yhteisömetaforilla. YK:n retoriikassa oli tarkoi-
tus kehittää samalla lailla järjestön dynamiikkaa semanttisena projektina ja luo-
da käänteentekevä käsitys ykseydestä, jonka sisältöä sanottaisiin luotavan mut-
ta myös suojattavan sillä, että se olisi jatkuvassa muutoksessa. 

Panaman ehdotuksessa peruskirja oli kirjoitettu niin, että toinen kappale 
olisi kokonaisuudessaan muodostunut ihmisoikeusjulistuksesta ja kolmas kap-
pale olisi nimetty Obligations of Members, joka luettelisi jäsenkansakuntien vel-
vollisuudet. Ensimmäinen kappale ennen niitä määrittelisi organisaation tehtä-
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väksi yksinkertaisesti ylläpitää rauhaa ja huolehtia kahden eri julistuksen nou-
dattamisesta. (Uncio III, 265).  

Panaman käsitys ihmisoikeuksista korosti sekä yhteisöä että ihmisyksilön 
vapautta. Esipuheen mukaan vapaus on kompleksi kokonaisuus ja riippuu 
kansan hyvinvoinnista, valtion turvallisuudesta ja maailmanrauhasta. Society-
käsite viittaa paremminkin globaaliseen yhteisöön kuin kansalliseen tai valtiol-
liseen yhteisön. 
 

“Upon the freedom of the individual depends the welfare of the people, the safety of 
the state and the peace of the world. 
In society complete freedom cannot be attained; the liberties of the one are limited by 
the liberties of others, and the preservations of freedom requires the fulfillment by 
individuals of their duties as members of society. 
The function of the state is to promote conditions under which the individual can be 
most free. 
To express those freedoms to which every human being is entitled and to assure that 
all shall live under a government of the people, by people, for the people, this 
declaration is made”. (Uncio III, 266).  
 

7.2.2  Vuoden 1948 ihmisoikeusjulistus 

Vuoden 1948 ihmisoikeusjulistus oli näiden perusratkaisuiden suhteellisen sel-
keä sovellus, joskin esitystavaksi oli valittu harmonisoiva, tulkintakiistoja peit-
telemään pyrkivä tyyli. Joka tapauksessa julistus ilmaisee uudenlaista vapau-
den sanomaa organisatorisella kielellä. Organisaation oletus ja sen varaan ra-
kentaminen on tärkeää. Esipuheen mukaan  
 

”Now, Therefore, The General Assembly proclaims This Universal Declaration of 
Human Rights as common standards of achievement for all peoples and all nations, 
to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration 
constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for 
these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, 
to secure their universal and effective recognition and observance, both among the 
peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under 
their jurisdiction.” (Universal Declaration of the Human Rights 1948, 6). 

 
Ensimmäisen artiklan mukaan ”kaikki ihmisyksilöt ovat syntyneet vapaina ja 
arvoltaan ja oikeuksiltaan yhtäläisinä”.187 Ainoa yksilön vapauden rajoitus on 
human-sanan mukana tuleva ihmisen käsitteen kollektiivinen luonne ja sen 
asettama rajoitus. Artikla 1 jatkuu “...They are with reasons and conscience and 
should act towards one another in a spirit of brotherhood.” 188 Valtiota ei siis 
tässä ole vielä kytketty millään tavalla ihmisyyden määritelmään.189 Valtiokan-
salaisuus on muiden oikeuksien kaltainen: artiklan 15 mukaan “every one has 
                                                 
187 “All human beings are born free and egual in dignity and rights”. (Universal  

Declaration of  Human Rights, Art. 1). 
188 vrt. Garcia Mora 1956, 13–14, Russell 1958, 323, Franck 1997.  
189 Yhdysvaltojen hallituksen YK:n suunnittelussa joulukuussa 1942 esittämän Bill  of 

Rights dokumentin ensimmäinen artikla on valtiovaltaa ehdollistava ja purkava. Sen 
mukaan “Governments exist for the benefit of the people and for the promotion of 
their common welfare in an interdependent world”. (PFPR 1949, 483). 
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right to a nationality”. Artiklassa 2 asia on kuitenkin sanottu hyvin epämääräi-
sesti. Se mukaan  
 

”no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or 
international status of the country or territory to which a person belongs, whether it 
be independent, trust, non-selfgoverning or under any other limitation of 
sovereignty”. (Art. 2). 

 
Artiklan 1 mukaisesta ihmisten vapaudella argumentoinnista oli hypätty kan-
sakunnan tasolle. Artiklassa 2 tuli kokonaisuudessaan hyvin esille kansainvälis-
ten suhteiden esitystavalle ominainen tapa ymmärtää maailmanlaajuista yh-
teiskuntaa sekä ihmisten osallistumisyhteisönä että kansakuntien yhteisönä. Ar-
tiklan 2 mukaan syrjintää ei saa tapahtua kummallakaan osallistumisen tasolla.  

Tärkeä taustatekijä ihmisoikeuksille oli lisäksi yleinen humaanisuus, joka 
oli lähes kaikkien San Franciscon konferenssiin osallistuneiden delegaatioiden 
lähestymistapa uuteen tilanteeseen. Yhteisen humanismin nimeen asetellusta 
yhtenäisyyden tunteesta pystyttiin helposti etenemään niin ihmisoikeuksiin, 
maailmanrauhaan kuin abstraktiin maailmankansalaisuuteen. Tämän pohjalta 
tuli myös avainsuunnittelijoille mahdolliseksi saavuttaa perusta yksityiskohtai-
semmalle organisaatioretoriikalle. Tosin he puhuivat ihmiskuntaa ykseyden kä-
sityksenä käyttävien kanssa eri tavalla asiasta190. 

                                                 
190 Humanity-käsitteen sisältäviä eri puhujien argumentointeja valtio-edustajien 

pääkokouksesta (Uncio I): Mostafa Adl (Iran): "The signed Charter which will 
safeguard the welfare of humanity". (Uncio I, 247). Ramaswani (Intia): "the Indian 
people were ready to take their place among those who would fight for the 
preservation of the liberty of the human people". (Uncio I, 242).  

 Serrato (Uruguay): "Victory is not a desideratum if it is not used for the benefit of 
humanity" (Uncio I, 299). Serrato: "The greatest wealth is man himself, and, 
consequently, the people without dividing lines - in one word, humanity - composed 
of persons under all flags. Hence, to promote the economic welfare and development 
of the human species is to combat war and to base lasting peace on harmony of 
interest and the extension of justice. (Uncio I, 303).  

 Lleras Camargo (Kolumbia) "Roosevelt was a friend of all the nations and the good 
neighbour of humanity." (Uncio I, 366). Lleras Camargo: America for humanity“. 
(Uncio I, 355). Lleras Camargo: "But it also believes that this system is a compromise 
as has been said here, between the realities of 1945 and aspirations of humanity." 
(Uncio I, 363).  

 Kenraali Smuts: "Let us in this new Charter of humanity, give expression to this faith 
in us and thus proclaim to the world and to posterity, that this was not a mere brute 
struggle of force between the notion but that for us, behind the moral struggle, was 
the moral struggle was the vision of the ideal faith, the faith in justice and the resolve 
to vindicate the fundamental rights of man, and on that basis to found a better, freer 
world the future". (Uncio I, 425). Bidault (Ranska): "She (France) never fought for a 
cause which was not in keeping with the interests of humanity." (Uncio I, 433).  

 Torrielo (Guatemala): "We cannot allow clouds of anxiety to obscure horizon on 
which all humanity has placed its hopes and most fervent desires" (Uncio I, 439). 
(Torrielo): "Guatemala has faith and the conviction that this time humanity will not 
forfeit its opportunity – perhaps the last which will present itself". (Uncio I, 439). 
Lescot (Haiti): "Franklin Delano Roosevelt never despaired of mankind; he professed 
an absolute respect for humanity." (Uncio I, 422). Al-omari (Irak): "in creating an 
international organization capable of realizing all ideals for the welfare of humanity." 
(Uncio I, 445). Hasan Saka (Turkki): "of the great services that it can render, by its 
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Valmiin peruskirjatekstin varsinainen ihmisoikeusartikla oli 76, joka oli 
siis kavennettu määrittelyyn kansainvälisen huoltohallintojärjestelmän periaat-
teista. Kuitenkin sen voi sanoa yleisemminkin määrittelevän maailmanjärjestön 
periaatteita, jos Yhdysvallat olisi saanut lähinnä Englannin suostumaan sellai-
sen käyttöön. Suhtautuminen siirtomaihin oli YK:n suunnittelun alusta alkaen 
Yhdysvaltojen ja Britannian lähestymistapoja erottava kysymys. Peruskirjaan 
hyväksytyn artiklan 76 kohta c:n muotoilu oli seuraava:  

”to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the 
interdependece of the people of the world;”. (Peruskirja, artikla 76, kohta c).191  

Kaikkein pisimmälle ihmisoikeussanaston tulkinnassa voidaan mennä tarkaste-
lemalla käsitteistössä luotua vastakohta- ja rinakkaissuhdetta yksilöiden ja val-
tion välillä. Tällaisessa luvussa pitää ensinnäkin palata panamerikkalaisen tra-
dition toiminnallisen kerronnan ”juureen”, tai siihen, että Yhdysvaltojen itse-
näisyysjulistuksen ja perustuslain unioni ei puolusta "tasavaltaa" tai "yhteiskun-
taa" valtiokäsitteen alaisuudessa. Se esittelee yhdistelmän niin sanotusta "fede-
raalisesta" hallintorakenteesta ja suorasta vapauskerronnasta, joka rakennetaan 
löyhälle kansalaisjäsenen konseptille. Sama piirre voidaan löytää myös Federa-
tiivisen Neuvosto-Venäjän ensimmäisestä perustuslaista 1918, jossa vapausker-
ronta on lisäksi radikalisoitu luokkaperusteella (Ruutu 2005). Molemmissa to-
teutuu kaksilinjainen valtiollisen yhtenäisrakenteen luonti. Ensimmäinen linja 
operoi ihmisoikeuksien figuurilla ja toinen valtio-käsitteellä. Näiden linjojen yh-
teen nivoutumisesta muodostuu unioni. Molemmat linjat ovat samalla myös au-
tonomisempia poliittisen retoriikan linjoja.  

Yhdysvaltojen omassa valtiosäännössä on siis jo sisällä erityinen ”ulkopo-
liittinen” dimensio. Tällä tarkoitan, että yhtenäisyyden johtamisessa state-
käsitteen osana on olla myös liitossa. Näin voidaan selittää se, ettei state-
                                                                                                                                               

very existence, to humanity" (Uncio I, 455). Belt (Kuuba): "For centuries, humanity 
has endeavored to achieve a closer union among all peoples, thereby outlawing war. 
Neither repeated failures, cruel deceptions nor unforeseen catastrophes have suffices 
to dissuade her from persisting in the attainment of this goal". (Uncio I, 498).  

 Belt: "We have come to offer humanity an instrument of peace: we have not come to 
barter advantages for advantages. Nor have we come in order to seek benefits at the 
expense of our neighbours. We must destroy forever the dangerous concept that 
right is that which is useful exclusively for our nation, and substitute for it this other 
concept: Right is, in the final analysis, that which is useful for humanity." (Uncio I, 
499). Belt: "let us humbly pray that with the help of God, we way attain the goal of 
peace on earth, good will toward men, and that the Golden Gate of San will be the 
wide and miraculous entrance through which humanity will advance toward that 
new and better world to which we all so anxiously aspire." (Uncio I, 501).  

 Parra-Perez: "All men await with bated breath the event which humanity has so 
ardently desired ever since the beginning of this tragic era." (Uncio I, 514). Arguello 
(Nigaraqua): "Franklin Delano Roosevelt, apostle, who gave up his life to save 
humanity from oppression and slavery". (Uncio I, 555). Arguello: "We cannot ignore 
the problems that the new Organization must face to bring about a better world. It 
faces these problems with a lofty spirit, a spirit rooted in justice and a profound 
conviction of service for humanity." (Uncio I, 557). 

191 Sen lisäksi ihmisoikeudet mainitaan johdannossa ja artiklassa 1. 
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käsitteen ja ihmisten oikeuksien suhde muodostu niin yksinkertaiseksi ja valtio-
käsitteen hallitsemaksi kuin yhtenäisvaltiollisessa traditiossa. Yhtälailla yhtä 
yhteistä yhteiskuntaa ei voi käyttää valtiovallan ylivallan kontrolloijana, kun 
valta-käsitettä ei yhdistetä yhteen valtiokäsitteeseen. Käsitykset ihmisyhteisöstä 
ja valtiovallasta muuttuvat selvästi toisistaan erillisemmiksi. Tätä eroa sovellet-
tiin YK-uudistuksessa myös diplomatian sanastoon.  

Tällainen Yhdysvaltojen perustuslakiaineiston kontribuutio on tietysti 
varsin pitkälle menevä tulkinta YK:sta ja se voidaan esittää vain yhdysvaltalai-
sen perustajaryhmän työn tulkinnan kautta, sitä varsin abstraktina poliittisen 
pelitilan ideoita säätelevänä ohjelmana tulkiten. Pelitilan ideoita institutionali-
soiva kansainvälisten suhteiden tulkinta ja maailmanjärjestökäsite liittyvät tie-
tysti siihen, että ”demokratian eetosta” alettiin toisen maailmansodan jälkeen 
tehdä ja siitä kilpailla myös kansainvälisten suhteiden, eli perinteisesti ymmär-
rettynä diplomatian, valtiotoimijuuden, sekä rauhan ja sodan liittoutumien alu-
eella. (vrt. luku 7, kappale 5 ja alaviite 176 /Ikenberry 2001).  

 
 

7.3 Jäsenkansakunta 

Edellä olen esitellyt YK:n suunnittelutyön ja varhaisemman maailmanjärjestö-
käsitteen puolustuspuheen keskeisenä argumenttina valtavaltion ja rajoittamat-
toman suvereenisuuden kritiikin. Tässä kappaleessa lisään tarkasteluun keskus-
telun tason, jonka tarkoituksena on kuvata uudenlaista käännettä YK:n suunnit-
telussa ja sitä, miten perustajaryhmän pääideat olivat säilyneet San Franciscon 
konferenssiin asti.  

San Franciscossa olivat edustettuina ja äänioikeutettuina perusdiplomati-
an ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti vain alkuperäiset jäsenvaltiot. Valtion 
suvereenisuus-periaate sinänsä oli ollut myös koko YK:n suunnittelun ajan var-
sinaisen jäsenyyden edellytys, mutta toisenlaisena periaatteena. Lisäksi YK:n 
tarkoitus rauhanjärjestönä oli epäilemättä se, että kaikkien jäsenten alueellinen 
koskemattomuus saisi siltä suojelun ja toisaalta kaikkia sääntöjen rikkojia ran-
gaistaisiin kollektiivisen turvallisuuden periaatteilla. Järjestelmällä siis luotiin 
pienille valtioille säilymisen oikeutusta suurten aseiden aikakaudella.  

San Franciscon kokouksessa pienille valtioille annettiin suurvaltojen kans-
sa periaatteessa oikeuksissaan tasa-arvoinen asema, joskin neljä suurvaltaa Yh-
dysvaltojen johdolla olivat kokouksen koollekutsujia. (Kutsukirje, Uncio I, 1) Ne 
olivat valmistelleet ja sopineet peruskirjan luonnoksesta. 

Perustajien tekemässä työssä kaikkein tärkeintä oli ollut tehdä maail-
manyhteisön oletuksella ja käännetyllä horisontilla valtio-käsitteestä laajemman 
pelitilan osa. Lisäksi uudelle yhteisölle ja maailmanjärjestölle asetettiin dynaa-
misuuden vaatimus.  

Perusdiplomatian mukainen liittosopimuksellinen lähtökohta sanastossa 
on sisällytetty niin suunnitteluvaiheen teksteihin kuin itse peruskirjan sanas-
toon. Tällöin johtoajatuksena suunnittelussa oli, että jäsenvaltiot ovat itsenäisiä 
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mutta hyväksyvät yhteistyön ja maailmanjärjestön kautta jäsentyvän syvem-
män yhteisöllisyyden (vrt. luku 6, kappale).  

Pasvolskyn ryhmän vuoden 1945 tammikuussa tekemässä määritelmässä 
jäsenkansakunta oli ennen muuta universaalin maailmanjärjestön jäsen: “Uni-
versal membership was based on the principle that the organization was an as-
sociation of nations with common ideals and common standards of behaviour.” 
(FRUS 1945, Vol 1, 33). Toiseksi sen olemukseen kuului, että jäsenten piti yhteis-
työhaluisesti toimia tiettyjen sääntöjen mukaisesti. (FRUS 1945, Vol. 1, 33)192. 
Määritelmä jatkui: “States by accepting certain common principles would be 
thereby eligible to membership in the organization and that therefore member-
ship had not been made to rest on the fact that a nation exist, but rather that a 
nation lived by certain principles”. (FRUS 1945, Vol. 1, 33). Kolmanneksi uuden 
mallin kansakuntaa määritteli se, että kaikilla kansakunnilla oli tiettyjä velvolli-
suuksia, olivatpa ne jäseniä tai eivät.193 (FRUS 1945, Vol. 1, 33).194  

Tähän määritelmään voidaan liittää myös maailmanjärjestön kaikkein 
yleisimpiä periaatteita koskeva selitys. Senaattori Dean Gildersleeve kysyi se-
naattoreiden ja suunnittelijoiden yhteisessä tapaamisessa195 huhtikuussa, mitä 
tarkoittaa artiklan 1 kohdan kaksi: ”to develop friendly relations among nations 
and to take other appropriate measures to strengthen universal peace” (FRUS, 
1945, Vol. I, 222).  Pasvolsky vastasi, että sillä haettiin kaiken kattavuuden 
(catch all) vaikutusta periaatteisiin, jotka mahdollisesti muuten jäisivät muiden 
artiklan kohtien (1 ja 3) ulkopuolelle (FRUS 1945, Vol. I, United Nations, 222). 

Liittosanastolla esiteltyä valtioiden sitoutumista (maailmanjärjestö-
käsitteessä) dynaamisesti toisiinsa ja samalla maailmanyhteisöön kuvasi myös 
järjestön nimi ”The United Nations Organization”. Peruskirjassa tämä tuli kui-
tenkin merkitsemään myös abstraktimpaa Kansainliiton järjestömallin kaltaista 
laajempaa käsitystä yhdistyneistä kansakunnista ja samalla sellaisen ”liiton” 
idean paradoksaalisuutta maailmanyhteisöön kuulumisen ja valtion itsenäisyy-
den välillä196. Tärkeässä maailmanjärjestön jäsenyyden ehtoja määrittelevässä 
artiklassa 2 kohtasi kaksi eri käsitystä ykseydestä. Toinen korosti jäsenvaltioi-
den olevan edelleen olemukseltaan suvereeneja kansakuntia ja lähes suljettuja 
poliittisia piirejä. Maailmanjärjestön organisatorisen ymmärtämisen pääkohta 
oli puolestaan valtiokäsite, joka oli uudella tavalla sidoksissa maailmapelitilaan. 
Jäsenyys yhteisössä velvoittaisi valtiota hyvin monella tapaa ja erityisesti juuri 
siinä suhteessa ettei perinteinen suvereenisuus enää tulisi kysymykseen. 

San Franciscon eri komiteoissa pystyttiin toukokuussa 1945 keskustele-
maan uudesta järjestömallista yhä avoimena ja ratkaisemattomana kysymykse-
nä. Esimerkiksi Hollannin edustaja ehdotti, että uusille jäsenmaille tulisi asettaa 
                                                 
192  “must be agreed to undertake certain actions as obligation” (FRUS 1945, Vol. 1, 33). 
193 “all nations had certain obligations, whether they were members of the organization 

or not” 
194  Record of Informal Meeting With Dilpomatic Representatives of Certain American 

Rpublics, Held at Washington, Jan. 26. 1945. 
195  Minutes of the Fifth Meeting of the United States Delegation, April 9. 1945. 
196 vrt. Kennedy, viite 9. 
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kaksi ehtoa. Ensimmäinen olisi, että jäsenmaan omat poliittiset instituutiot ovat 
sellaisia, että ”the state is the servant of its citizens”. Toisena oli pacta sunt 
servanda -periaatteen ja sitoumustensa noudattamisen ehto (Uncio 7, 18).  

Ranskan näkemyksen mukaan uusille jäsenille asetettavien ehtojen tulisi 
taata ”the existence of certain common ideals and a community of political 
principles shared by members of the Organization, and also declared that neu-
trality was incompatible with membership in the Organization”. (Uncio 7, 18–
19).  

Egypti ehdotti, että jäsenyys olisi avoin kaikille maille, jotka hyväksyisivät 
peruskirjan velvoitteet ja päämäärät. Venezuela ehdotti universaalista jäsenyy-
destä, että universalismin tulisi tapahtua ”in the view of the actual interdepence 
of all countries in the modern world”. (Uncio 7, 18).  

Ensimmäisen komission toinen komitea päätti pohtia työssään seuraavia 
jäsenyyskysymykseen liittyviä kohtia: 1) pitäisikö uuden järjestön olla jäsenis-
töltään universaalinen? 2) Ovatko jäsenet valtioita (states) vai hallituksia (go-
vernments)? 3) Pitääkö peruskirjan käyttää termejä states, dominions, and colonies 
vai governments of states, dominions and colonies? 4) Onko termi peace-loving ainoa 
kriteeri uusille jäsenyyden hakijoille? 5) Pitääkö hakijoilta vaatia joitakin lisäta-
keita? 6) Onko jäsenyyden määritelmään liitettävä poliittisten instituutioiden 
määritelmä? 7) Pitääkö puolueettomuus (neutrality) nostaa keskusteluun, kos-
kien luvun 3 jäsenyyttä tai luvun 2 periaatteita? (Uncio 7,19). 

Uuden organisaation tulkitsemista liittokuntana korosti se, että nämä jä-
senyyden ehdot kohdistettiin vain jäsenyyden ulkopuolelle jääneisiin valtioihin, 
joista tulisi vasta myöhemmin uusia jäsenehdokkaita. Miten edellä mainitut ja 
muut jäsenyyden kriteerejä asettavat kysymykset vaikuttivat järjestön alkupe-
räisiin jäseniin, jäi avoimeksi kysymykseksi. 

Rauhan turvaamisen ja kollektiivinen turvallisuuden korostuminen dele-
gaatioiden johtajien keskustelussa San Franciscossa oli epäilemättä yksi peruste 
sille, että juuri integraatiosta oli mahdollista puhua myös muunlaisilla maail-
manykseyden ideoilla kuin mitä YK:n perustajaryhmä oli ajanut läpi. Kollektii-
visen turvallisuuden johtaminen humanismista ja ihmiskunnan jaetusta perin-
nöstä oli erittäin yleinen tapa johtaa tarve ykseyteen, joka jäi näin yhteisönä 
määritelmiltään kuitenkin huomattavan avoimeksi ja väljäksi yhteisöllisyydek-
si. Toisaalta perustamistyössa pyrittiin johdattelemaan ja esittämään argumentti 
uudelle tehokkaalle maailmanjärjestölle ja tämä tehtiin hyvin pitkälti aikaker-
rostumien esittämisellä. San Franciscossa maailmanjärjestökäsitteen johdattelu 
puolestaan voitiin jättää myös liittokunnan idean tasolle. 

Näille puhunnoille yhteistä oli kuitenkin se, että valtiot nähtiin liian pie-
niksi yksiköiksi ratkaisemaan maailman ongelmia. Erityisesti pienet valtiot oli-
vat kyvyttömiä ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia ja olivat riippuvaisia 
suurten valtioiden toimista. Konferenssissa esitettiin myös pidemmälle meneviä 
linjauksia. Niistä merkittäviä olivat näkemykset, että valtiot itse ovat ongelmia, 
jotka tulisi problematisoida maailmakäsitteen kautta. 

Brasilian delegaation puheenjohtajan Leoa Vellosen San Franciscon ava-
uspuheen mukaan sellainen vanha aikakausi on ohitse, jolloin etäisyys ja luon-
non raja-aidat tarjosivat turvan tunteen.  
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“The time is past when nations situated at a distance from the initial field of struggle 
could stay aloof, in selfish isolation, safe from destruction, from the srimes and 
monstrosities of war. No defense is afforded today by natural barriers, by mountains, 
rivers, or seas.” (Uncio I, Vellose, 191).  

Filippiinien valtuuskunnnan puheenjohtajan kenraali Romulon näkemyksen 
mukaan juuri käydyn sodan vihollisuudet tekivät tyhjiksi kaikki raja-aidat, et-
niset erot ja kansallisuudet.  

“We have seen in this war how effectively boundaries and nationalities and racial 
divisions have been forgotten while achieving a common stand against a common 
enemy. In the ultimate effort to save our lives, it is the shared understanding that 
matters, and not the heritage of blood or country.” (Romulo, Uncio I, 293).  

Kreikan ulkoministeri ja delegaation johtaja John Sofianopoulos käänsi asian 
sellaiseksi, että uudessa tilanteessa rajojen madaltumisen tulisi korostaa talou-
dellista yhteistyötä ja apua.  

“The economic solidarity and interdependence of all nations will be recognized as a 
fundamental principle which not only emanates from the conception of international 
justice and morality but is dictated by the common interest of all nations that are 
members of the same international society.” ( Uncio I, 290).  

Jugoslavian edustajan, ulkoministeri Subasicin mukaan kollektiivinen turvalli-
suus edellyttää vielä enemmän pieniltä valtioilta kuin suurvalloilta.  

“If the principle of collective security and indivisibility of peace is a necessity for the 
great powers it is even more so for the small countries which in fact have no other 
choice.” (Subasic, Uncio I, ).  

Erilaiset käsitykset ongelmien laajentumisesta, valtion merkityksen pienenty-
misestä ja rajojen häviämisestä olivat vahvasti esillä kaikissa puheissa. Riskin 
hallinnan mekanismeja puolustetaan valtion sijasta uudenlaisella systeemin kä-
sitteellä. Maailma on tila, joka viittaa riskikäsityksien kompleksisuuteen. Maa-
ilmanlaajuiseksi laajentunut tila säätelee arvioiden esittämistä ja antamista. San 
Franciscon kokouksessa esitetään myös riskikäsityksiä, joissa valtameri-
metafora korostaa maailman lähes ”luontaista” ykseyttä ja pysyvää yhdistymis-
tä, mutta samalla viittaa siihen, että politiikka on arvaamatonta.  

San Franciscon aineistosta löytyy myös puhujien esittämiä kielikuvia ve-
neestä ja arkista, joilla kuvataan turvayhteisökäsityksiä. Meri sisältää niin suu-
ren riskin, ettei sitä voi paeta vaan se on kohdattava197. Sitä ei voi paeta aina-
kaan vääränlaisella turvayhteisön käsityksellä, ja myös saari oli turvakäsitykse-
nä fiktio. 

                                                 
197 “The plan has been authoritatively called “the keystone of the arch", the arch which 

is to represent the organisation of the post-war international community. What are 
the pillars of that arch?” (Hollanti, Uncio III, 309). ”Keystone of this arch of peace 
which we seek here to build... . .These fundamentals reached across the seven seas 
and brought hope to millions” (Badawi-Pasha, Uncio I, 233). 
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Kun tarkoitus oli suunnitella maailmanyhteisöä organisatorisesti, suunnit-
telijoiden oli tarpeetonta vaalia jäsenkansakuntien itsenäisyyttä ja suvereeni-
suusteesiä. Ihmisoikeuksille rakentuva retoriikka toimi voimakkaasti jäsenval-
tioiden suvereenisuutta vastaan, nojaten yksilön vapautta korostavaan käsityk-
seen suuremmasta yhteisöstä ja sellaisen maailman kansalaisuudesta. Rauhan 
välttämättömyydet, ”essentials of peace”198 vielä vahvistivat rajoitusta. Jäsen-
kansakunnat ”pienenivät” suurten vaatimusten ja oletusten edessä. Hollannin 
delegaation edustajan määritelmän mukaan pienuus oli juuri vastakohta suu-
ruudelle erityisesti valtioiden omistamien voimavarojen mielessä.  

“The term "smaller nations (or powers)" is used in this memorandum to designate, in 
accordance with common practice, those states which because of a deficiency, in size, 
population, or industrial development, or in a compination of these elements are not 
supposed to belong to the group of the great powers” (Uncio III, 308).  

Rauhan välttämättömyyksien ohella pienen jäsenkansakunnan teki ongelmalli-
seksi myös maailmaykseyden perusteluiden johtaminen moraalisista, huma-
nismin ja semanttisen kokonaistamisen lähtökohdista, jotka tietysti aiheuttivat 
sekä rajoituksia että tietyn suuntaisia mahdollisuuksia demokratialle. Maail-
mankansalaisen puhuttelu oli myös kiertokeino puolustaa demokraattisempaa 
maailmaa ilman yksityiskohtaisempaa arviota paikallisesta toteutuksesta.  
 
 

                                                 
198 Truman: “This Conference will devote its energies and its labors exclusively to the 

sngle problem of setting up the essential organization to keep the peace. You are to 
write the fundamental charter. …."Nothing is more essential to the future peace of 
the world than the continued cooperation of the nations which had to muster the 
force necessary to defeat the conspiracy of the Axis Power to dominate the world. 
(Uncio I, 112-113). Stettinius: “We must always bear in mind, however, that there are 
at least two conditions essential to the establishment of a world organization which 
can successfully maintain Peace. One of these conditions is that these peace-loving 
nations which have the military and the industrial strength required to prevent or 
suppress aggression must agree and act together against aggression. If they do not 
agree and act together, aggression cannot be prevented or suppressed without major 
war. This fact has certainly been spelled out, by our experience in this war. That is 
why the first step toward the establishment of the world organization was to prepare 
Proposals on which the nations sponsoring this Conference could agree, and this is 
why in the structure and the powers of the Security Council of the world 
organization proposed in the Dumbarton Oaks plain, provision was made for this 
essential agreement and unity of action by the major nations. Without this we cannot 
hope to build a world organization which will provide security to all nations, large 
and small. Without this we cannot hope to develop enduring institutions in which all 
free nations may participate on a basis of sovereign equality and in which Justice and 
respect for 1aw will apply to the powerful as well as to the weak.” (Uncio I, 125). 
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7.4 Kansainvälinen laki ja oikeus 

Universaalien ihmisoikeuksien lisäksi jäsenkansakunnan rajoittamisen, velvoit-
tamisen ja sellaisen projektin oikeuttamisen toinen päämekanismi oli uusi kan-
sainvälinen oikeus.  

Semanttisen orgaanisuuden vetoamisfunktioista käytyyn keskusteluun 
voidaan lisätä, että YK:n avainperustajien tarkoitus ei myöskään ollut Einheit 
des Rechtsystems tai pyrkimys toteuttaa kansainvälisen lain käsitteen avulla kan-
sallisen lainsäädännön ja intressipolitiikan yläpuolella olevaa perusnormistoa. 
Tälläkin alueella oli tarkoitus nostaa esille uusi sanasto, jolla tuetaan myöhem-
min luotavaa varsinaista yksityiskohtaista juridiikkaa. 

Ihmisoikeuksien puolustaminen antoi hyvän tukipisteen. Samaan päästiin 
uudella toiminnallisemmalla rauhan retoriikalla. Trumanin mukaan ”Justice 
remains the greatest power on earth.” (Uncio I, 119). Myöhemmin samanlaisen 
tukipisteen antoivat Nürnbergin sotarikostuomioistuimen julistus ja syytekir-
jeet (AJIL 1945). YK:n ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin vasta joulukuussa 1948. 

Joka tapauksessa myös oikeudellisella puolella tavoiteltiin täysin uusia 
ratkaisuja. Tärkein oli juridisten suhteiden asettaminen osaksi muuta kokonai-
suutta, kuten Stettinius asian juristikomitean avauspuheenvuorossa esitti: ”the 
Dumbarton Oaks it was proposed that there should be an International Court of 
Justice which should constitute the principal juridical organ of the contem-
plated International Organization.(Uncio XIV, 31). 

Stettiniuksen saatesanat Washingtonissa ennen San Franciscon perusta-
miskokousta kokoontuneelle juristikomitealle antoivat uudelle kansainväliselle 
oikeudelle laajoja tehtäviä:  

“Your presence here attests your resolve and the resolve of your Governments to 
strengthen that great arm of human protection which finds expression in the 
administration of justice. Nor is the significance of this meeting felt merely by the 
people of this land; the peace-loving peoples of the world look to you, to this 
Committee of Jurists, to give voice to their high resolve that differences between 
nations, no less than between individuals, should be settled by peaceful methods and 
on a basis of justice.….the establishment of an International Organization for the 
maintennance of peace without having as a component part thereof a truly 
international judicial body ” (Uncio XIV, 31-32).  

Uuden organisatorisen retoriikan tarjoamat mahdollisuudet olivatkin erityisen 
suuria juuri lain käsitteen osalta. Käännetyn horisontin mukaisesti ja uuden 
konaisuuden osana tiukennettavan lain ja oikeuden kannalta ajan kestämisen 
vaatimus oli vieläkin haastavampi kysymys, kuin mitä se oli rauhan ja 
ihmisoikeuksien kannalta. Rauhan kysymys voitiin jättää avoimen poliittisen 
kamppailun kohteeksi. Oikeuden piti kuitenkin sisältää yksityiskohtaisia 
sääntöjä ja selkeitä pelisääntöjä, joita voitaisiin käyttää tuomioistuintyössä.  

San Franciscon kokouksen juristikomitean I raportoija Ossad Al-Farsy 
(Saudi-Arabia) esitti uuden kansainvälisen oikeuden käsitteen, jossa peruskri-
teeri oli kyky mukautua muutokseen:  
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”One of the principles is that the law should be changed in accordance with the 
changing times, and that while a new good thing is accepted, the old good thing 
should also be retained…..“it gives an opportunity for the Statute of the Court to be 
watched and developed by those best able to understand the nature of the work of 
the Court and to adapt the Statute to the changing needs of the times.” (Uncio XIII, 
Comission IV, Judicial Organization).  

Toinen ongelma maailmanjärjestölle oli, miten liittää järjestelmään hyvinkin 
erilaiset käsitykset laista ja oikeudesta. Juristikomitea joutui esimerkiksi 
pohtimaan, mikä on Koraanin ja islamin lakijärjestelmän suhde perustettavaan 
kansainväliseen oikeuteen199. Demokratisoinnista ja sanastojen siirron tarpeesta 
voidaan joka tapauksessa puhua myös oikeuden ja lain alueella.200 

Nürnbergin sotarikostuomioistuimen julistuksen (julistus ja syytekirjeet, 
AJIL 1945) juridinen kuvio oli erittäin selkeä. Sanoma oli yksilöä puhutteleva ja 
suurvaltojen roolia korostava. Asiakirja luetteli joukon rikoksia, joista oikeudel-
linen vastuu on henkilökohtainen riippumatta siitä, missä istuimessa rikosta 
käsitellään.  

Nürnbergissä oikeutta ajoivat johtavat liittoutuneet valtiot, universaalisti 
kaikkien etuun vedoten maailmaorganisaation nimen alla riippumatta valtioi-
den rajoista. Tuomioistuin vetosi käydyn sodan rikoksiin ja niiden tuomitsemi-
seen.  

“And whereas this declaration was stated to be without prejudice to the case of major 
criminals whose offences have no particular geographic location201 and who will 
punished by the joint decision of the Government of the Allies… Now, therefore, the 
Government of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland hereafter called “the signatories”) acting in the interests of all 
the United Nations and by their representatives duly authorized thereto have 
concluded this agreement. (AJIL, 1945, 256).  

San Franciscon kokouksen kuudennen oikeudellisen komitean puheenjohtaja 
Chilen Caracciolo Parra-Pérez ymmärtää myös oikeuden järjestäytymisen tii-
viisti yhdistettynä kysymykseen rauhasta ja hyvinvoinnista:  

                                                 
199 Note on article 9 of the Statute of the permanent court of international justice and the 

position of the Moslem Legal system and the Moslem civilization among the main 
forms of civilizations and principal legal systems of the world presented by the 
delegations of the Moslems states of the Near East. (Uncio XIV, 375).  

200 Uruquain ulkoministeri Serrato: “But a stable and sane peace cannot be attained if 
nothing is done for the democratization of the world and the rule of freedom. For 
Uruguay peace and democracy constitute complimentary objectives, each of which is 
a quarantee and a motive for the other. This is its thesis of law.” (Uncio I, 304). 

201 International Military Tribunal (Nürnberg), Judgement and Sentences, October 1, 
1946, Judgment, On 8 August 1945, the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America, the 
Provisional Government of the French Republic, and the Government of the union 
Soviet Socialist Republics entered into an Agreement establishing this Tribunal for 
the Trial of War Criminals whose offenses have no particular geographical location. 
In accordance with Article 5, the following Governments of the United Nations have 
expressed their adherence to the Agreement. (International Military Tribunal, 
Judicial Decisions, AJIL 1946, 172). 
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“the governments and the peoples of the world assembled here, if we want to 
establish peace on that basis of fraternity and law and justice, which is absolutely 
indispensable if we want to avoid the repetition of such a catastrophe as that from 
which we are now partially emerging. We must realize that victory in Europe is only 
one-half of the victory which we want to win over the spirit of evil and aggression 
and injustice in the world.” (UNCIO, 69).  

Tästä puheenvuorosta tuli myös esille avoimesti poliittinen käsitys sodan voit-
tamisesta.202. Sitä ei peitetty organisatorisella ja institutionaalisella sanastolla. 
Paljon huomiota San Franciscon neljännessä oikeudellisessa komissiossa sai 
osakseen valtiojäseniä koskevan sitoumuksen muutos, jonka mukaan kaikki 
maailmanjärjestön jäsenet ovat myös kansainvälisen oikeuden tuomioistuimen 
jäseniä. Peruskirjan artiklan 93 mukaan ”…all members of the United Nations 
are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice”. Oikeu-
den käsitteen organisatorisen sidoksen ymmärtämiselle on tärkeää, että artikla 
löytyy YK:n peruskirjan puolelta eikä kansainvälisen tuomioistuimen omasta 
perussäännöstä.  

Vähemmän huomiota on saanut itse oikeuden sisällyttäminen organisaa-
tiokäsitteen alaiseksi, kuten tapahtuu YK:n peruskirjan artiklan 92 mukaan.  

“The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United 
Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based 
upon the Statute of Permanent Court of International Justice and forms an integral 
part of the present Charter.” (YK:n Peruskirja, Artikla 92).  

Sen jälkeen tuomioistuimen perussäännön ensimmäisen artiklan mukaan  

“The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations 
as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall 
functioning inaccordance with the provisions of the present Statute.” (Kansainvälisen 
tuomioistuimen perussääntö, Artikla 1).  

San Franciscon kokous käsitteli myös edellä mainitut Carnegien kansainvälisen 
oikeuden tulevaisuusraportit. Sen lisäksi konferenssissa esiteltiin yksi muu 
kansainvälisen oikeuden suunnitelma (Uncio III, 66–174), joka ei ollut julki-
suudessa saanut niin paljon huomiota kuin Carnegien koordinoimat projektit. 
Näitä kolmea eri suunnitelmaa kutsuttiin San Franciscossa nimikkeillä Ameri-
can-Canadian Technical Plan, United States’ Technical Plan ja British Technical 
Plan203.  

                                                 
202 Vrt. Stettiniuksen saatesanoissa juristikomitealle työn aloittamiseksi on myös 

samanlainen idea: “With knowledge born of the experiences of the past and with 
hearts lifted by the great victories won by the United Nations over the enemies of 
law and human rights, you come with a mandate to make your contribution to the 
establishment of a peaceful world order.” (Uncio XIV, 1). 

203 Raportin nimi oli Draft Pact for the Future-International Authority. Sen kokosi Executive 
Committee of the League of Nations Union. Ryhmään kuului johtavina henkilöinä 
Varakreivi Cecil of Chelwood, Professor Gilbert Murray, Lord Lytton. (Uncio III, 58). 
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7.5 Ikuinen rauha 

San Franciscon niissä puheissa, jotka korostivat YK:ta liittokuntana, maailman-
kansalaisen ja demokratian puolustajia olivat epäilemättä suurvallat. Maail-
manjärjestö YK oli kuitenkin siinä mielessä, että maailmanrauhan projekti ym-
märrettiin uudenlaiseksi yhtenäisyysprojektiksi.  

Ulkoministeri Edward Stettiniuksen mukaan jo presidentti Roosevelt oli 
sanonut, että huolimatta suurvaltapainotuksista, maailmanrauhan projekti on 
uusi yhtenäisyysprojekti, johon tarvitaan kaikkia ihmisiä, puolueita ja kansoja.  

“The structure of world peace cannot be the work, of one man, or one party, or one 
nation. It cannot be an American peace, or a British, or a French, or a Russian, or a 
Chinese peace. It cannot be a peace of large nations or of small nations. It must be a 
peace which rests on the cooperative efforts of the whole world. There can be no 
middle ground here. We shall have to take the responsibility for world collaboration, 
or we shall have to bear the responsibility for another world conflict. ( Uncio I, 119–
120).  

Kaikki mahtuivat mukaan, mutta uusi yhtenäisyys perusteltiin myös uudenlai-
sella yhteisen ja jaetun maailman ykseyden epäilyllä. San Franciscon aineistossa 
universaalin maailmanjärjestön rauhan konseptiossa vihollinen ei voinut ollut 
enää perinteinen kansakunta, vaan ”uhka”, jonka ilmentyminen ja olemassaolo 
olivat sellaisinaan este maailmankansalaisen hyvinvoinnille ja vapaudelle204.  

”Rauhan essentiaalien” alaisuuteen vietynä ihmisoikeuksien käsitteessä 
esiteltiin myös ihmiskunnan ”dark side”. Uuden ikuisen rauhan projektin puo-
lestaan piti sisältää keinoja estää paitsi nationalismia, myös ”radikaalisuutta” ja 
”fanaattisuutta”.  

Kuten ihmisoikeuksien suhteen, myös vihollisuuden käsitysten osalta 
vaadittiin siirtymistä uuteen kieleen. Sen päätuloksena vihollisuuteen suhtau-
duttiin muutoksen alaisena asiakokonaisuutena.205 Tässäkin tärkeää oli siirtää 
huomio sodan hirmuteoista ja sen jälkeisestä humaanisuuden tunnustamisesta 
puheeseen maailmanorganisaatiosta. Truman tekee sen seuraavasti:  

 “United Nations has won the war. All Fascism did not die with Mussolini. Hitler is 
finished -but the seeds spread by his disordered mind have firm root in too many 
fanatical brains. It is easier to remove tyrants and destroy concentration camps than 
it is to kill the ideas which gave them birth and strength. Victory, on the battlefield 
was essential, but it was not enough. For a good peace, a lasting peace, the decent 
peoples of the earth must remain determined to strike down the evil spirit which has 
hung over the world for the last decade. The forces of reaction and tyranny all over 

                                                 
204 vrt. Chilen ulkoministeri Fermández y Fernández: “We are united not only for 

survival, not only for military victory. We are united above all in the necessity to 
assure a just and an enduring peace in which the peoples of the world can work 
together to achieve at last freedom from fear and from want.” (Uncio I, 121). 

205 Artikla 53 oli tästä syystä ja myös universaalin jäsenyyden lähtökohdasta 
siirtymäajan säännöstöä: “The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article 
applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any 
signatory of the present Charter.” (Artikla 53).  
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the world will try to keep the United Nations from remaining united. Even while the 
military machine of the Axis was being destroyed in Europe -even down to its very 
end- they still tried to divide us. They failed. But they will try again. They are trying 
even now.” (Uncio I, 684).  

Näin tehtäessä vihollisen käsite samalla irrotettiin perinteisen diplomatian val-
tiosuvereenisuudesta. Osana uutta käsitteistöä vihollisen luonne muuttui sa-
maan tapaan kuin ihmisoikeudet. YK:n sanoma oli regulatiivista ja tarkoitettu 
kuuluvaksi yli alueellisten rajojen. Vihollisuuden määräytyminen saatiin myös 
uuden käsitejärjestelmän säännön mukaisesti dynaamisuuden vaatimuksen 
alaisuuteen.  

“Peace under modern conditions cannot be a static condition of life achieved by the 
renunciation of war, nor a merely pious desire to live at peace. Peace must be a 
dynamic and continious process for the achievement of freedom, justice, progress, 
and security on a world-wide scale.” (Uncio III, 107).  

Trumanin mukaan ajan velvoitteet saavat alkunsa sekä uuden sodan vihollisuuden 
käsitteestä että joukkotuhoaseiden asettamista velvoitteista. “With ever-increasing 
brutality and destruction, modern warfare, if unchecked, would ultimately crush all 
civilization. We still have a choice between the alternatives: the continuation of 
international chaos – or the establishment of a word organization for the enforcement 
of peace.” (Uncio I, 120).  

Rauhan turvaamisen uusi kansainvälinen mekaniikka ei voinut olla passiivista 
odottelua, vaan rauhan tekijän piti osallistua edistyksen edellytysten jatkuvaan 
luomiseen. Sekin perustui toisen maailmansodan raadolliseen vihollisuuteen ja 
äärimmäisiin hirmutekoihin. Lähestymistavan muutos suhteessa Kansainliiton 
dokumentteihin oli hyvin merkittävä. 

YK:n sodan jälkeiseen aikaan tarkoitetussa uuden retoriikan kokonai-
suudessa uusi käsitys vihollisesta on kytkettävissä uuteen ihmisoikeuslinjaan 
sekä uuteen toiminnalliseen ja regulatiiviseen maailmanjärjestön retoriikkaan. 
Kantin pasifismin armeijaan ja intervention kieltämiseen206 verrattuna YK:n 
rauhan metodi on ymmärrettävissä juuri taisteluksi ikuisesta rauhasta.  

Kansainliiton tarkoituksia oli estää väkivaltarauha ja rikkoa sellaista rau-
hansopimusten perinnettä, jossa vihollisen käsite on tärkeä ja vihollista rankais-
taan myös sopimustekstillä. Kansainliitolla oli kuitenkin tässäkin suhteessa on-
gelmia207. Kansainliiton tekniseen rauhan työhön ja aseriisuntaan nähden YK:n 
rauhanpuolustaja oli maailmankansalaisen konstruktiolle rinnakkainen maail-
manrauhan raivoisa puolustaja. Hyvä sankari oli myös aseistettu ja retoriikas-
saan valmis toimimaan rauhan puolesta.  

Inis Clauden tulkinnan mukaan YK:n turvastrategia perustuu vihollisen 
abstraktiolle, joka on kirjoitettu peruskirjaan208. Abstraktio toimii sitä kautta, et-
                                                 
206 Kant 1995 (179), Zum ewigen Frieden, Die Präliminarartikel, ja Negretto 1993.  
207 Vrt. Polner 1922, Schmitt 1926, Wehberg 1927. 
208 The basic objection this position is that it misses the point that collective security  

knows no "probable aggressor" but assumes that any state may become an aggressor. 
In a sense, this is an expression of the abstractness which is a leading characteristic of 
collective security (Claude 1965, s. 264–265). 
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tä samanaikaisesti ei mikään tai mikä tahansa voi olla sekä rankaisun kohde et-
tä rikkomuksen tekijä:  

“The basic objection this position is that it misses the point that collective security 
knows no "probable aggressor" but assumes that any state may become an aggressor. 
In a sense, this is an expression of the abstractness which is a leading characteristic of 
collective security.” (Claude 1965, s. 264–265).  

Myös Clauden vihollisen käsite toimii dynaamisesti ja testaavana. Se ei muo-
dosta selvää kuvausta vihollisesta, vaan on pikemminkin maailmanyhteisöä 
hyvän ja pahan väliseen taistoon kutsuva rakenne. Presidentti Trumanin pu-
heen viholliskäsitys esitettiin eurooppalaisen sodan viimeisinä päivinä San 
Franciscon perustamiskokouksessa. Se sisältää vielä sodan asetelman, mutta 
pyrkii siirtämään kerronnan rauhan ajan dynamiikkaan. 

YK:n peruskirjassa turvatakuuta lähestytään kaikkein abstrakteimmin 
”rauhan uhkan” artiklassa 39. Maailmansotien myötä syntyi tietysti erittäin 
suuri antipatia sota-käsitettä kohtaan sekä sodan aloittajaa ja aiheuttajaa vas-
taan. YK:n perustajat pyrkivät näissä kysymyksissä erittäin tietoisesti luomaan 
sivilisaatiota, jota voidaan kutsua rauhaan tuomituksi ja rauhan valvojien sivili-
saatioksi. Rauhan mekanismien vastapainoina olivat avoimen vihollisuuden 
hylkääminen mutta toisaalta sodan ja hallitsemattoman sotapolitiikan vihaami-
nen209. 

Dynaamiseen käsitteistöön sovitettuun vihollisen käsitteeseen ja sen vas-
tapoolina auktoriteetin esittämisessä omaksuttuun defensiivisyyteen voidaan 
yhdistää YK:n aktiivinen ja militantti sodan vastustaminen. Aseidenriisunta-
pyrkimyksiä enemmän korostetaan sitä, että aseiden pitää olla oikean tahon 
hallussa. Kansainliiton malli suhteessa sotaan oli pitkälti ymmärrettävissä välit-
täjän, tuomarin ja aseriisuntapyrkimyksen kautta. 

Kun YK:n viholliskäsitteeseen yhdistetään uuden retoriikan käännetty ho-
risontti ja ykseydenoletus, kokonaisuus vastaa Reinhart Koselleckin Vergangene 
Zukunftissa (1979) esittämää ideaa asymmetrisistä vastakäsitteistä. Ihmiskunta 
(Menschheit) sisältää tällöin eräänlaisen implisiittisen tendenssin ulossulkemi-
sen. Siis ne, jotka vastustavat määriteltyä ”ihmisyyttä”, tuomitaan käytännössä 
eräänlaisiksi ulkopuolisiksi (Untermenschen)210.  

Tämä on myös YK:n ja inklusiivisuuteen pyrkivien järjestelyjen yleinen 
poliittinen ongelma. Kaikenkattavuutta tavoitteleva ”maailmaykseys”-puhe 
joutuu kuitenkin sulkemaan ulkopuolelleen ne, jotka eivät hyväksy vaadittua 
inkluusiota tai sen toteuttamiseksi käytettyjä periaatteita. Ne eivät ole tämän 
jälkeen tavallisten jäsenten ja maailmankansalaisten kanssa tasavertaisia osa-
puolia. 

                                                 
209 Sodan jälkeisiä transitionaalisia turvallisuusjärjestelyjä määrittelee artikla 107. 

“Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any 
state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the 
present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments 
having responsibility for such action.” (Charter of the United Nations, Art. 107). 

210 Vrt. Harle 2000 ja Münkler 2000. 
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Vihollisen abstraktio liittyy ns. sotilasartikloihin. YK:n perustamisen ai-
kaan aseiden tuhovoima oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja sodan seu-
rauksena ne olivat keskittyneet tiettyihin käsiin. Rauhan aikana niiden tarjoa-
man suojarakenteen on määrä kattaa koko maailma. Muussa tapauksessa uh-
kaisivat epätasapaino, pelkotilat ja asevarustelun jatkuminen. 

Militarismi esiintyy siis YK:n perustamisessa ja peruskirjassakin toisenlai-
sessa merkityksessä kuin Kansainliitossa. Kansainliiton sanamuotoilu on suun-
nattu rohkaisemaan aseidenriisuntaa, minimaalista kansallista aseistamista ja 
kontrollia yksityiseen aseiden valmistamiseen.  

YK:n peruskirjan artiklan 47 kohdan 1 mukaan  

“There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the 
Security Council on all questions relating to the Security Council's military 
requirements for the maintenance of international peace and security, the 
employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of 
armaments, and possible disarmament.” (Charter of the United Nations, art. 47).  

Kansainliiton peruskirjan pisin ja kaikkein yksityiskohtaisimpia toimenpiteitä 
kuvaava kahdeksas artikla esittää erittäin voimakkaan vaatimuksen asevaruste-
lun hillitsemisestä. Artiklan ensimmäisen kohdan mukaan Kansainliiton jäsenet 
tiedostavat, että rauhan ylläpitäminen vaatii asevarustelun vähentämistä mini-
mitasolle ja kuudennen kohdan mukaan yksityiset yritykset pitäisi pyrkiä pi-
tämään poissa aseiden valmistuksesta.  

“The Members of the League recognize that the maintenance of peace requires the 
reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety 
and enforcement by common action of international obligations.” (Covenant of the 
League of Nations, art. 8/1).  

“the Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of 
munitions and implements of war is open to grave objections.” (Covenant of the 
League of Nations, art. 8/1).  

Lähetystymistavat olivat siis varsin erilaisia myös aseidenriisunnan näkökul-
masta. Dumbarton Oaksin ja San Franciscon kokouksen aikana tuleva ydinasei-
den tuhovoima ei vielä ollut tiedossa, vaikka toki maailmansodan totaaliset tu-
hot olivat tunnettuja.  

Tulevaisuuden pelko johti vielä Kansainliitossa Haagin mallin mukaisesti 
aseriisunnan korostamiseen järjestön yhtenä pääprojektina. YK:n suunnitelmas-
sa aseita ei peruslähtökohdissa vaadittu laajemmin riisuttavaksi. Ydinasevarus-
telu ja bipolaarinen kylmä sota puolestaan kohdistivat huomion militarismiin, 
ja sen keinoina suurvaltojen ohjelmana maailmanykseyden mukaiseen maail-
manvalloitustehtävään. Se teki YK:sta aseriisuntajärjestön. Aktiivisen ja aseelli-
sen rauhanpuolustajan ja vihollisen abstraktioiden ajanjakson alkamista ei osat-
tu enää yhdistää YK:n perustamiseen ja toisesta maailmansodasta johtavaan 
rauhanpuolustamisen mekaniikkaan. 



 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tämän työn perusasetelmana on Kansainliiton ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
perustamisprosesseissa näyttäytyvä vastakohtaisuus kahdenlaisen käsitteistön, 
retoriikan tai poliittisen kielen välillä. Asetelma on järjestelmistä esitettyjen seli-
tysten tasolla hyvin tunnettu, mutta kukaan ei ole juuri analysoinut perusta-
misaineistoja tarkemmin niiden sisältämien käsitteistöjen kannalta ja suhteessa 
laajempaan aikalaiskeskusteluun maailmanjärjestöistä.  

Tässä tarkoituksessa olen käynyt läpi maailmanjärjestöjen perustamisai-
neistot ja pyrkinyt niiden kautta antamaan hyvin tarkan kuvan kahden järjestön 
syntyprosesseista. Sen lisäksi olen käsitehistorian näkökulmista kirjoittanut 
maailmanjärjestön käsitteestä temaattisen kertomuksen, joka liittää yhteen eri-
laisia keskusteluja ja tarkastelee erilaisia maailmanjärjestöistä kirjoitettuja ker-
tomuksia poliittisen sanaston, käsitteistön ja retoriikan kannalta.  

Väljästi sanoen käsitehistoriallisen tutkimusmetodini tavoitteena on tuot-
taa maailmanjärjestöjen tutkimukseen uusi perspektiivi. Viime vuosikymmeni-
nä käsitehistoriaa ja siihen liittyviä tutkimusotteita on runsaasti käytetty muual-
la politiikan ja historian intellektuaalisen ulottuvuuden tutkimuksessa. Tälle on 
selkeä tarve, koska poliittishistoriallinen maailmanjärjestöjen tutkimus on esit-
tänyt käsityksensä maailmanjärjestöistä tulevaisuushakuisuuden näkökulmas-
ta, kansainvälisoikeudellinen tutkimus on kiinnostunut normien kehityksestä 
eikä kansainvälisten suhteiden teoria ole viitannut olemassaoleviin maailman-
järjestöihin. Nämä tutkimusalat eivät ole juurikaan ottaneet askeleita kriitti-
semmän, yksityiskohtaisemman ja retorisemman käsitetutkimuksen suuntaan.  

Kiinnostavimpia esikuvia omalle tutkimukselleni ovat tältä kannalta olleet 
Geschichtliche Grundbegriffe -teossarjan kansainvälisiä suhteita sivuavat artikke-
lit. Ne ovat toimineet oman tutkimukseni keskeisinä esikuvina ja ne ovat myös 
palvelleet työtäni suorimmin maailmanlaajuisen ykseyden idean uusien käsit-
teellisten alkujen ja niiden erilaisuuksien tutkimisen kannalta. Erityisesti Im-
manuel Kantin tunnetut kirjat Zum ewigen Frieden ja Metaphysik der Sitten ovat 
tarjonneet uuden kiinnekohdan maailmaa ykseytenä koskeville keskusteluille, 
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jotka ovat ulottuneet Kansainliiton ja Yhdistyneiden Kansakuntien perustamis-
prosesseihin saakka. 

Työni erikoisuus on siinä, ettei juuri kukaan ole tutkinut maailmanjärjestö-
jen oman käsitteistön historiaa, eikä sen erilaisia käyttötapoja niiden perustami-
sen kontekstissa. Näin ei ole huomattu systemaattista retoriikan tai poliittisen 
kielen tasolle ulottuvaa eroa, joka vallitsee niiden välillä maailman organisoimi-
sesta puhuttaessa. Teesini mukaan tällä historialla on merkitystä maailmanjär-
jestöjen perustamisen, niiden käytännön toiminnan ja myös niiden kohtaamien 
kriisien ymmärtämiselle.  

Tässä yhteydessä erityistä huomiota on kiinnitettävä 1920- ja 1930-lukujen 
aikana vilkastuneeseen Kansainliiton mallien ja toimintaperiaatteiden kritiik-
kiin. Se tuo näkyviin aikalaisten kokemia rajoja sille, mitä Kansainliiton olisi ol-
lut mahdollista tehdä laajentuvassa, demokratisoituvassa ja intensoituvassa po-
litiikassa. Samalla se toimii taustana sille, miten YK:n perustamisprosessissa 
lähdettiin toisenlaisesta poliittisesta kielestä. Siinä pyrittiin ottamaan huomioon 
Kansainliiton kohtaamia vaikeuksia, mutta silti sekä keskeisten YK:n perustaji-
en käsitys maailman ykseyden ”organisoinnista” että toteutuneet YK:n perus-
kirja ja organisaatiomalli ovat kontingentteja suhteessa edeltävään keskuste-
luun. Samalla ne ovat monessa suhteessa kompromisseja Kansainliiton edusta-
man poliittisen kielen suuntaan. 

Pelkistäen sanoen Kansainliiton maailmanjärjestökäsite edustaa kansain-
välisessä suhteissa Westfalenin rauhan jälkeisellä kaudella noudatettua valtioi-
den välisten liittosopimusten kieltä. Sen universaalisuus on pyrkimyksessä laa-
jentaa jäsenvaltioiden määrä koko maailman kattavaksi. Sen poliittinen heikko-
us on jo siinä, ettei liitolla ollut käytettävissään mitään poliittisia sanktioita, joil-
la sen jäsenyys olisi tehty kaikille maille houkuttelevaksi.  

Se, missä Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisprojekti selväpiirtei-
simmin erosi Kansainliitosta, oli pyrkimys koko maailman ykseyden organi-
sointiin periaatteena, joka on riippumaton valtioiden jäsenyydestä YK:ssa. Jär-
jestö pyrkii esiintymään kokonaisuutena, joka on jäsenvaltioidensa yläpuolella, 
ja valtioiden itsenäisyys saadaan näyttämään tällöin vain asteena kohti maail-
manlaajuisen organisoinnin toteutumista. Tämän organisaatiomallin ongelma 
on se, että toteutettua organisoitumista syystä tai toisesta vastustavat valtiot ja 
muut maailmanpoliittiset toimijat joudutaan kovinkin herkästi leimaamaan 
”ihmiskunnan vihollisiksi”.  

Toisin kun aikalaiskirjoittajat, etenkin Kansainliiton kriitikot ja YK:n maa-
ilmanlaajuisen organisoinnin puolestapuhujat, mielellään esittävät, siirtymä 
Kansainliiton valtiosopimuskielestä Yhdistyneiden Kansakuntien maailmanlaa-
juisen ykseyden organisoinnin kieleen oli erittäin suuri muutos. Silti se ei vält-
tämättä ole mikään ”edistysaskel”.  

Tutkimukseni metodisena johtoideana on tarkastella aikalaisten eri teksti-
lajeissa käyttämää poliittista kieltä kolmen aikakerrostuman tasolla, ohjelmalli-
sina periaatteina, strategisina toimintaohjeina ja ajankohtaiseen tilanteeseen liit-
tyvinä puheakteina. Se, miten kahden erilaisen poliittisen kielen väliset erot nä-
kyvät nimenomaan Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisprosessissa, voi-
daan ymmärtää paremmin, kun otetaan huomioon nämä kolme aikakerrostu-
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maa. Maailman ykseyden idea on paljolti tulevaisuuteen suuntautuva ohjelma, 
josta on helppo olla yhtä mieltä niin kauan kun ei tulla konkreettisiin kysymyk-
siin.  

Puheakteina YK:n perustamisprosessi kytkeytyy sekä toisen maailmanso-
dan voittajavaltioiden keskinäisiin kamppailuihin että erityisesti Yhdysvaltain 
sisä- ja ulkopolitiikan suunnasta käytyihin kiistoihin ja niihin sidonnaiseen 
henkilöpolitiikkaan. Kun olen korostanut Yhdistyneitä Kansakuntia “organisaa-
tiona”, olen painottanut näiden kahden aikakerrostuman väliin jäävän tason 
merkitystä. 

Pasvolskyn ryhmän suunnittelutyö käsitti maailmanjärjestön systemaatti-
sesti maailmanlaajuisen ykseyden organisoinnin välineenä sekä tarjosi tämän 
organisoinnin käsitteen kautta näköalaa tulevaisuusohjemalle. YK:n perusta-
misvaiheiden retoriikassa tämä tulkittiin usein niin päin, että tulevaisuuden oh-
jelma oletettiin yhteisesti hyväksytyn organisoinnin myötä jo ikään kuin reali-
teetiksi, jota YK:n käytännön toiminnassa tuli noudattaa. 

Toisaalta YK:n organisaatio ja toimielimet antoivat sijaa myös vahvasti po-
liittiseen tilanteeseen sisältyville puheakteille, jotka suhteellistavat sekä organi-
saation yhtenäisyyttä että peruskirjaan sisältyvää tulevaisuuden ohjelmaa. Tä-
män politikoinnin pelitilan kautta myös ero Kansainliittoon ja valtioiden välis-
ten liittosopimusten kieleen jää kuitenkin vähäisemmäksi kuin pelkkiä ohjelma-
julistuksia ja organisaatiomalleja analysoimalla voisi olettaa. Samalla nämä val-
tioille ja muille toimijoille itse Yhdistyneiden Kansakuntien organisaatiossa tar-
jotut pelitilat myös kaventavat maailmanlaajuiseen ykseyteen sisältyvää ”epä-
politisoinnin” perspektiiviä. Toisin sanoen YK:n sisällä säilyy pelivaraa toimi-
joille, jotka eivät välttämättä ole yhtä mieltä keskenään tai sidoksissa ihmiskun-
nan ykseyden organisointiin. Tämä pelivara on myös säilyttänyt YK:n sisällä 
näköalan, että ihmiskunnan ykseys ja maailmanlaajuinen organisointi eivät ka-
vennakaan politiikan osuutta, vaan toimivat itsessään poliittisten tulkinta-
kamppailujen kohteena. 

Erottamalla kolme aikakerrostumaa toisistaan Kansainliittoa ja Yhdisty-
neitä Kansakuntia koskevissa puheissa ja kirjoituksissa voidaan työn lähtökoh-
taa kahdesta selvästi vastakkaisesta poliittisesta kielestä suhteellistaa ja täsmen-
tää. Yksi työn keskeisiä teesejä onkin se, että Kansainliitossa ja Yhdistyneissä 
Kansakunnissa toimii rinnakkain kaksi erilaista puhetapaa, joita niin aikalaiset 
kuin tutkijat David Mitranyn esimerkin mukaisesti ovat toisinaan nimittäneet 
järjestöjen kahdeksi puoliskoksi. 

Kansainliitto perustettiin alun perin nimenomaan rauhanjärjestöksi. Kui-
tenkin muut ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustetut ja eri tavoin Kan-
sainliittoon yhdistyneet järjestöt sisälsivät osin toisenlaisia maailman organi-
soinnin malleja kuin varsinainen Kansainliitto. Tärkein näistä järjestöistä oli 
Kansainvälinen työjärjestö (ILO), joka ei toiminut yksin valtioiden välisenä or-
ganisaationa, vaan jossa myös työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä näiden vä-
linen neuvottelumekanismi olivat edustettuina. Tätä kautta työjärjestön organi-
soituminen poikkesi merkittävällä tavalla valtioiden välisten liittosopimusten 
kielestä ja sisälsi idean työpohjaisesta maailmanlaajuisesta organisoinnista. Sen 
tarjoama maailman organisoinnin malli toimi kiinnekohtana monille Kansainlii-
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ton kritiikeille, ja piirteitä siitä – vaikka ei tietystikään työmarkkinaosapuolten 
neuvottelumallia – oli esillä YK:n perustamisprosessin keskusteluissa. 

YK:n sisään on rakennettu organisatorinen kaksijakoisuus täysin toiselta 
pohjalta kuin Kansainliitossa. Maailmanjärjestön tavoitteena on rajoittaa yksi-
tyisten jäsenvaltioiden suvereenisuutta ikään kuin kahdesta suunnasta. Toisaal-
la projektina on valtioiden velvoittaminen ja sisällyttäminen maailmanyhteisön 
osaksi, toisaalta yksilöllisten ihmisoikeuksien hyväksyminen periaatteina, joita 
YK:n jäsenvaltiot eivät voi ainakaan ilman erityisiä perusteita rajoittaa.  

Tärkeä on kuitenkin myös tietty vastakkainasettelu maailmanlaajuisen yk-
seyden tavoittelun ja yksilöllisten ihmisoikeuksien välillä. Kun siirrytään orga-
nisoinnin ja puheaktien tasolle, kohdataan politiikkaa, jossa ihmisoikeuksia ra-
joitetaan, ei valtioiden suvereenisuuden, vaan ihmiskunnan ykseyden nimissä. 
Muissa tilanteissa ihmisoikeuksiin voidaan vedota välineinä kamppailussa ih-
miskunnan vihollisiksi julistamista vastaan. 

San Franciscossa suunnitteluryhmän työ ja siihen pohjaava uusi retoriikka 
saivat vastaansa kansallisten delegaatioiden omat ja niiden perusdiplomatian 
mukaiset mallit. YK:n perustamisen viimeinen vaihe relativoi suunnitteluryh-
män työn merkitystä. Näistä syistä 1940-lukua ei juuri nykykeskustelussa miel-
letä kansainvälisten suhteiden uuden organisatorisen, dynaamisen ja maail-
mayhteisöä korostavan peruskäsitteistön ajanjaksona. Perinteisempää liittomal-
lia korostettiin varsinaisena YK:n perustamisen luomana lähtökohtana. Maail-
manpolitiikan rakenteiden uskottiin tulevan jostakin muualta ja muista syistä 
kuin maailmanjärjestökäsitteen asettamista lähtökohdista.  



 154 

SUMMARY 
 
 

From the League to UN. The Move to the Organizational Vocabulary of 
International Relations 

This study investigates how the concepts, rhetorical narrative and political lan-
guage of the two world organizations, the League of Nations (League) and the 
United Nations (UN), differ from each other. The work presents a new concep-
tual approach to studying world organizations.  The specific nature of the two 
world organizations is illuminated by a very detailed comparative analysis of 
the founding materials of the League and the UN. The analysis shows that the 
different drafted plans and final League’s model was a very pure “league” be-
tween “nations”, with an approach aimed at peaceful settlement of disputes.  It 
was not a political model of universal or organizational world unity.  Instead, 
its far-reaching idea of global unity was based on the ideology of legal unity as 
was the case in the documentations of Concert of Europe after 1815. In the dis-
cussion of the Work Organization, the old diplomacy of the League was substi-
tuted with profound reformative plans and also incipient human rights rheto-
ric. Different plans for League’s revisions, like Kellogg - Briand Pact, made clear 
the immense lack of dynamics in international relations and conception of 
world organization.  

The universal approach to world organization was chosen in 1943. After 
agreeing on that it was the most important aspect in the planning for the UN, 
by Leo Pasvolsky and the other key founders of UN. The UN was developed as 
a completely new project, in which different historical ideas and practical inno-
vations were combined in a broad unity model of the new world organization. 
This coincided with the move to an organizational rhetoric in the international 
relations vocabulary - a vocabulary and rhetoric which are still everyday prac-
tice in contemporary world politics and diplomacy.  

As a methodological point my rhetorical and conceptual history approach 
aims to invoke a new perspective to the studies on world organization which 
has been so far lacking. Until now world organizations have been studied using 
various international, legal and political theories, but none of them has given a 
very accurate and detailed picture of the concepts and vocabularies of these or-
ganizations. Political historians have studied world organizations using evolu-
tionary or chronological verification. Various schools of international law have 
been interested in world organizations from the viewpoint of norms and nor-
mative developments. Political theory of international relations has given a very 
minor role to real and existing world organization. None of these have taken 
steps to directions of critical, conceptual and a very detailed analysis of the used 
vocabularies and conception. The most interesting predecessor to my study is to 
be found in the articles of handbook Geschichtliche Grundbegriffe. These arti-
cles are dealing with the history of law of nations, Weltbürgerrecht and ideas of 
world unity. These GG-articles have been inspiring examples. They have also 
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served directly as source material for the analysis, in which I have compared 
the different world unity models and searched for the conceptual roots of world 
organizations and historical precedents to the models of real world organiza-
tions. In this part I also study the older history of the concept of world organiza-
tion and compare the German socialitas principle in Kant´s conception of Welt-
bürgerrecht to the world politics of American revolutionarism, with its univer-
sal human action concepts and anti-colonialism. By this comparison I also in-
troduce the conceptual, historical and “modern” roots of the world organiza-
tions, which are the historical precedents to the models of real world organiza-
tions. 

The key group responsible for planning the UN had  a very big mission 
ahead of them when it was presented with the task to lay the foundations for a 
new world organization. The objects and challenges of this project were very 
broad.  This was the reason why the concept ‘organization’ became a useful key 
concept in the new vocabulary. It was the key to the dynamic, societal and 
broad universal presentation of international relations and world politics by 
which all people of the world were addressed and a total inclusion of all politi-
cal actors to world society became possible. This new organizational presenta-
tion also contained brilliant new rhetorical techniques. It made possible the 
story of development, in which the global system is in the state of continual 
transformation in the terms of legal norms, political relations and societal inter-
action.  

In chapter 7 I study the post-war institutional usage of the work of UN’s 
planning group.  In the San Francisco conference for international organization, 
in April 1945, 50 delegations of different states had the chance to comment the 
drafted work of planners and recommend revision to it.  In this conference the 
UN planners’ project met for first time what I call the challenge of basic diplo-
macy of post-war time.  In the four separate sections, I discuss the titles: Human 
rights, Member nation, International law and Eternal peace, and how these top-
ics were understood by the different delegations in San Francisco conference 
and on some other occasions, and how they also partly ruined the basic visions 
of planning group. 

By comparing various debates on world organization in the first half of 
20th century and by reading the historical ideals of world organizations, it is 
possible to highlight that during the founding the UN, something very funda-
mental and revolutionary happened in international relations conceptualiza-
tion.  To argue for more political world unity from the various perspectives and 
for different purposes became the key element of the rhetoric of international 
relations. Only after this has it been common to view human beings as “world-
citizens” or a world organization as a real legislator. Using this comparison it is 
possible to show that this was a beginning for the change of the whole setting of 
political conceptualization, from old diplomacy to global unity, society and or-
ganization. After those shifts, nationalism has been strongly challenged by 
globalism, and not only as rival ism, but also in the terms and spheres of pres-
entation, publicity, democracy and interaction.  
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