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Herra presidertt, se on va:ms Heismg n hu.ppukckouksen pääsihteeri Joel Pekuri tuo presidentti Urho Kekkoselle turvakokoiAsen padtosasiakirian sen jälkeen, kun 35 eurooppalaista ja pohjoisamerlkkalai«ta poliittteta johtajaa on kirjoHtMHit
sa siihen. Kekkosen vieressä Espanjan pääministeri Carlos Arias Navarro (vas), Ranskan presidentti Valery Giscard d Esta-ng ja Englannin pääministeri Harold Wilson

Poliittisten johtajien nimet
turv

SIVU HELSINGIN
ASIAKIRJASTA

Euroopan turvallisuus- ja >hteist>ökokouksen lop-
puasiakirja allekirjoitettiin perjantaina Helsingissä.

Ilman suurempia juhlallisuuksia sujuneessa alle-
kirjoitustilaisuudessa ei \arsinaisesti kuulunut paljon
puhuttujen historian siipien suhinaa, mutta arvoval-

tainen allckirjoittajajorkko jo omalla painollaan teki
hetkestä historiallisen.

Turv akokouksen päätösrs-akirjan, jota on jo ennä-
tetty nimittää Helsingin julistukseksi, on määrä aut-
taa rauhan ylläpitämistä Euroopassa kauaksi tulevai-
suuteen.

"Hetki sitten koimme ainutlaa-
tuisen historiallisen hetken kun
me kukin maittemme puolesta
allekirjoitimme Konferenssin
päätösasiakirjan Täten ilmaisim-
me päättäväisyytemme panna
täytäntöön kaikki utn maaiavk-
set seka pitää nnti tulevien suh-
teittemme ja niiden kehityksen
perustana ja ohjenuorana', pit-
sidentti Urho Kekkonen sanoi
sen jälkeen kun hän ja 34
eurooppalaisen ja pohjoisamerik-
kalaisen maan poliittiset johtaiat
olivat piirtäneet nimensä asia-
kirjan lehdille

Euroopan turvallisuus- ia yh-
teistyökokouksen loppuasiakuja
ei kansainvälisoikeudellisesti si-
do osanottajamaita mihinkään,
mutta Helsingin Fmlandiatalossa
kolmen pdivan aikana pidetyissä
puheissa osanottajamaiden ]oht i-
jat ovat luvanneet noudattaa ja
panna täytäntöön sima esitettyjä
asioita

Sen jälkeen kun huippuko-
kouksen viimeinen puhuja, Pv-
han istuimen edustaja aikkipu-,-
pa Agostmo Casaroh oh puheen-
sa viimeisissä sanoissa pyj tanvt
että hänen "sallittaisiin toivot-
taa kaikille tänne kokoontuneille
hyvää tarkoittaville ihmisille ja
mantereemme kannoille Jumalan

apua ja suojelua , varsinaisen
kokouksen viimeinen puheenjoh-
taja, Englannin pdamimsten Ha-
lold Wilson jä t t i paikkansa ia
istuntosalia lyhdvt tnn
mddn dllekirjoitubkuntocm

kolmen ki'on
asiakirjLi

Puheenjohtajan ja sihti ei i->ton
pi j -dat vaipuivat flyygehhissilla
FmLindia-talon uumeniin ja
ncnKiloKunt.! saapui poljmmu-
leiden kartta luomaan vnm< isen
silauksen louan puohkaaartr
mucHOKeen pöytään jonka taka-
na 35 maan ooluttisi t johtajat
hetkeä myöhemmin ille-knjoit i-
\at 30000 sama pitkän ja kolme
kiloa painavan loppuasiaknjan

P nnen alleknjottustilaisuuden
a'kam \*i Daikoilloen saapuvat
\altiomtchct kdttelivat ]a rupat-
teln at keskenään Mm Yhdv<;-
valtam piosidentti Ceiald Foid
jd hänen oikedlla puolellaan is-
tunut Sdksan demckiapttist n t '-
taval lan puoluejohtaja Erich llo-
neckei puristivat toistensa ka-^ia
ja vaihtoivat tulkin välityksellä
muutaman sanan

PreMdentti Kekkonen isfui
ranskankielisen aakkosjai iestj k-

ser mukaan jäl jestet tyjen poliit-
tisten johtajien rivistössä Efapan-
jan pääministerin Catlos Arias
Navan on ja Ranskan piesiden-
tm Cjiscard d Estaingm \ alissa

Viime vaihe
a\attiin

Kvmmcniscn minuuttia aika-
tauHin mukaisen alkamisaj in
kel'o 17 n jälkeen allekirjoitustj-
Idi^uuden puheenjohtaja piesi-
dtntti Urho Kekkonen julisti
huippukokouksen viime vaiheen
avatuksi ja pyysi huippukokouk-
sen pääsihteeriä suurlähettiläs
Joel Pekuria tuomaan Genevestä
Helsinkiin keskiviikon varhaisina
aamutunteina saapuneen asiakn-
jan allekirjoitettavaksi

Ensimmäinen allekirjoittaia o!i
Saksan liittotasavallan liitto-
kansleri Helmut Schmidt Vii-
meisenä turvakokousdsiakirjan
lehdille piirsi nimensd Jugosla-
vian piesidentti Josip Bro? Tito

Pankvmmenta minuuttia kes-
t< nttn allekirjoitustapahtuman
aikana kuului kokoussalissa vain
v alokuvakameroiden rasahduksia
ja elokuvakameroiden surinaa,
jo} a kiihtyi huippuunsa asiakir-
jan Sdaputx-,d loppupaasbd i-tu-

neen Neuvostoliiton puolucjohta-
jun Leonid Bit/ihnevm kohdalle

Jokaisella osanottajalla oh
oma kynänsä dlleknjoitasta Vdi-
t(.ii j i jokanif n alli kir joi t taja
Ki i jo i t t i nimtnsa omalle sivul-
ln n

Sen jälkeen kun juhlava asia-
K n j d oh dlleKirjoitettu ja valmis
vietd\dksi Suomen valtionarkis-
toon, joka on valittu sen sailv-
tyspaikaksi pöydän takana ole-
vat poliittiset johtajat salissa
olevat valtuutetut ja lc.hteieilla
seisova I th t ivak i t apu t t i vajaan
minuutin veiran katiaan

Selän kääntö
mcnncis»deile

' Kansamme voivat tanaan,
koettuaan aikaisemmin nnn pal-
jon kärsimyksiä, kääntää vihdoin
seikansa menneisyydelle ja kat-
soa kohti parempaa tule\ai t ,uutta
Euioopan ti lanne mm piljon
kuin se onkin \ i ime vuosina pa-
untunut, on edelleen monimut-
kainen ja tie, jonka itsellemme
njt olemme hahmottaneet on pit-
kä eikä siihen oikotietä ole ' pie-
sidenlti Kekkonen sanoi allekn-
joitusten jälkeen
päätössanoissa

Se (päätösasiakirja) edust.ia
todella vakavaa yritystä luoda
peiufetaa jolle seka me että tule-
vat sukupolvet voivat rakentaa
paiemman maailman kuin t>e
miNSd nyt eiamme ' hän jatkoi

Picsidontli Kekkonen esitti
kuloksensa osanottaiille Suomen
h< ll i tuksen j i kansan puolesta

Hän K i u l t L i mai^Li i \a l t iu i ' -
kunt ia kokouksen vuoksi t jota
trhneitd ihmisia soka lehdistön
edustajia, joiden rapoitomti kon-
feiepbsm työstä on presidentti
Kekkosen mielestä ollut knto«ta
ansaitsevan tehokasta ja asiallis-
ia

Perjantaina allekirjoitettu
asiakirja on yh vnsi vuotta kes-
täneen työn tulos Vuonna 19b9
Suomi ehdotti Euroopan turvalli-
suuskokouksen koollekutsumista
ja aloitti pian sen jälkeen ko-
kouksen kahdenkeskiset tunnus-
telut

Turvakokouksen monenkeskei-
set valmistelut aloitettiin Espoon
Dipolissa marraskuussa 1972 Di-
polissa laadittu turvakokouksen
toisen vaiheen asialista on ollut
perustana perjantaina allekirjoi-
tetulle päätösasiakirjalle

Osanottajamaiden ulkoministe-
rit kokoontuivat heinäkuussa

1972 hyväksymään Dipolissa laa-
ditun asialistan ja nyt «allekirjoi-
tettu päätösasiakirja hiottiin lo-
pulliseen muotoonsa syksvlla
1973 Genevessä S\eitMs&a alka-
neissa neuvotteluissa

"Ar\aa oma
tilasi ..."

"Tämä saavutettiin noudatta-
malla ohjeita jonka vanha suo-
malainen sananlasku sanoo seu-
raavasti Arvaa oma tilasi, anna
aivo toisellekin," presidentti
Kekkonen sanoi päätössanois-
saan

Sen jälkeen kun presidentti
Kekkonen oli kehottanut osanot-
tajavaltioita panemaan kokouk-
sen tulokset täytäntöön "kaikes-
sa laaiuudessaan' hän julisti
tui valimiin- ja yhteistyökokouk-
sen kolmannen vaiheen päätty-
neeksi

Turvakokousvaltuutetut siirtyi-
vät omaan kahvioonsa kohotta-
maan samppanjamaljat ainutlaa-
tuiselle asiakirjalle ja muut Fm-
landia-taloa kolmen päivän aika-
na työpaikkanaan pitäneet pala-
sivat arkisempien töittensä pa-
run

Presidentti Kekkosen päätössanat:
"Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin"
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Kukin poliHtin«n Johtaja kirjoitti nim*Ml turv»it><nm<»l«fclf)»i
M olevHto MKiltlft, joUl* oU paltMMu kyMtoM HMM filmi >•
tajan nimi j> arvo. — T«Mi prMidMittl Uffi*

Hetki sitten koimme ainutlaa-
tuisen historiallisen hetken kun
me kukin maittemme puolelta
allekirjoitimme Konteienssin
päätösasiakirjan Täten ilmais>iin-
me paattavai yytemme panna
tavtantoon kaikki sen maara\k-
set seka pitää nnta tulevien suh-
teittemme ja niiden kehityksen
peiustana ja ohjenuorana

Kansamme \ouat tunaan
koettuaan aikaisemmin mm pal-
jon kaisimyksia, kääntyä vihdoin
seikansa menneisyydelle ja kat-
soa kohti parempaa tulevaisuut-
ta Me tiedämme kuinka helposti
rauha rikkoutuu ]a että edist\s
tapahtuu vain askel askeleelta
Euroopan tilanne, nnn paljon

kuin se onkin vnme vuohina pa-
rantunut, on edelleen monimut-
kainen ja tie, jonka itsellemme
nyt olemme hahmottaneet on
pitkä eikä siihen oikotietä ole

Mutta luottamuksemme perus-
tuu nyt lujalle pohjalle sen jdl-
Keen kun olemme tanaan hvvak-
svneet päätösasiakirjan Se edus-
tda todella vakavaa yritystä luo-
na peiusta jolle seka me että tu-
levat sukupolvet voivat rakentaa
paremman maailman kuin &e
missä nvt eiamme Tämä saavuU i-
tim noudattamalla onjet*a jonka
\anha suomalainen sananlasku
sanoo seuraa\a»h "Ai vaa oma
tilasi anna aivo toisellekin "

Kunteienssi on nyt

sa Kaikista naiden muutamien
päivien aikana kuulemiltamme
lausunnoista voidaan johtopaa-
toksena todeta, että kaikki osan-
ottajavaltiot tunnustavat sen
monenkeskisen tapahtumasarjan
arvon, ja jopa valttamattomyv-
den, jonka me tämän konferens-
sin muodossa olemme panneet
alulle

On sen vuoksi luonnollista et-
tä päätösasiakirja sivaltaa selvän
menetelmiä koskevan toimin-
taohjelmdn tämän *di./ahtumds>ai-
jan jatkuvuuden tui \damisekM
Konferenssin jälkeen osanottaja-
\ iltioita kehotetaan panemaan
tavtantoon kaikessa laajuudessa m
^tn tulokset Ja kahden vuoden

kuluttua kokoonnumme jälleen
yhdessä pohtimaan elintärkeitä
kysymyksiä, jotka liittyvät tur-
vallisuuden ja yhteistyön paran-
tamiseen Euioopassa

Lopuksi haluan lausua Suomen
hallituksen ja Suomen kansan
syvän kiitollisuuden snta kun-
niasta jonka Te olette meille
suoneet valitsemalla pääkaupun-
kimme konferenssin ensimmäi-
sen ja kolmannen vaiheen ko-
koontumispaikaksi Pidämme sitä
tunnustuksen osoituksena har-
joittamallemme politiikalle

Haluan todeta että maani tu-
lee jdtkamaan edelleen samaa
poli t i ikkaa m\os tulevaisuudessa
Suomi on p \ i k i n j t ja p \ ik i i

kaikin käytettävissään olevin
keinoin edistämään hyviä ystä-
vyyssuhteita ja rakentavaa yh-
teistyötä rauhan ja kansainväli-
sen turvallisuuden hyväksi

Saanen myös lausua kiitokseni
Teille kaikille huomaavaisista
sanoista, jotka kohdistitte maani
osuuteen tämän konferenssin ai-
kaansaamisebsa nnn yhtenä sen
osanottajista kuin sen isäntä-
maanakin

Tässä yhteydessä haluan myös
ilmaista kiitokseni niille henki-
löille joiden uutteran toiminnan
ansiosta tämä kokous saatettiin
asianmukaisesti järjestää En
mvoskaan halua unohtaa julki-
sen sanan edustajia, joiden ra-

portointi konferenssin työstä on
ollut katosta ansaitsevan teho-
kasta ja asiallista

Konferenssi päättyy, mutta
monenkeskinen yhteistyö taalla
edustettuna olevien valtioiden
vahlla jatkuu Haluaisin tässä
yhteydessä esittää vilpittömän
mielihyväni sen johdosta, että
Jugoslavian hallitus, joka min
perinpohjin on omaksunut kon-
ferenssin yhteiset tavoitteet, tu-
lee olemaan tämän valtioiden pu-
rin seuraavan tapaamisen isäntä-
nä

Julistan täten Euroopan tur-
vallisuus- ja yhteistyökonferens-
sin kolmannen vaiheen päätty-
neeksi


