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KYPROKSEN KRIISI
LEIKKASI SÄRÖN
HELSINGIN HENKEEN

särönTurkki aiheutti pienen mutta sitäkin näkyvämmän sai un
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen "Helsingin
henkeen" ilmoittamalla torstaina, että se ei katso päätös-
asiakirjan sitovan itseään Kyproksen osalta.

Aiemmin päivällä Turkin valtuuskunta poistui kokoussa-
lista ennen Kyproksen presidentin arkkipiispa Makariok-

puheenvuoroa.sen
Lisaksi Turkin pääministeri

Suleyman Demirel kävi tmkas<i
Kreikan pääministerin Konstan-
tin Karamanhsin keskiviikkona
Turkkiin ja sen Kyproksen *e-
keman hyökkäykseen kohdistu-
nutta arvostelua vastdan

Remirel sanoi iltapäivällä pitä-
mässään puheessa, että hänen
maansa on valmis jhUmaan
kaikkiin konferenssin paatoksiin

"Meidän ainoa varauksemme
koskee Kyprosta", pacimimsteri
selitti

Hänen mukaansa Makanos ei
voi edustaa koko Kyprosta ja
nam ollen hän ei pidä Kyprok-
sen edustusta turvakokouksebsa
laillisena

"Tämän seurauksena Turkki ei
voi pitää päätösasiakirjaa sitova-
na Kyproksen osalta Meidän
näkemyksemme tastd as'asta on
sisällytetty viralliseen tiedonan-
toon, joka on tanaan jatettv
konferenssin toimeenpanevalle
sihteeristölle rekisteröitäväksi ja
jaettavaksi kaikille osanottajil-
le", Demirel sanoi

Turkki
poistui

Aamupäivällä Turkin valtuus-
kunta poistui Finlandia-talon ko-
koussalista ennen arkkipiispa
Makarioksen puhetta Puhees-
saan Makanos hyökkäsi voimak-
kaasti Turkin Kyprokseen teke-
mää maihinnousua vastaan

"Tässä salissa Turkki kaikp«sa
mahtavuudessaan on valmis alle-
kirjoittamaan periaatejulistuk-
sen, joka edellyttää alueelL-
sen koskemattomuuden kunnioit-
tamista ja kaikenlaisista sotilaal-
lisista väliintuloista pidättäyty-
mistä", arkkipiispa Makanos sa-
noi

Hän toisti myöhemmin puhees-
saan syytöksensä ja sanoi "kym-
menen periaatteen rikkomisen
jatkuvan edelleen". Lisaksi Ma-
kanos löysi ratkaisun Kyproksen
kriisiin samoista periaatteista.

Espanja
aloittaa
A •• •• ••tanaan

Finlandia-talossa alkaa työs-
kentely perjantaiaamuna jälleen
kello 930 Aamupäivän istunnos-
sa toimii puheenjohtajana Liech-
tensteinin pääministeri Walter
Kieber

Aamupäivällä puhuvat Espan-
jan pääministeri Carlos Arias
Navarro, Yhdysvaltain president-
ti Gerald Ford, Maltan ulkom-
nisten Anton Buttigieg Hollan-
nin pääministeri Joop den U>1,
Monacon pääministeri Andie
Samt-Mieux Norjan paammis fe-
n Trygve Bratteh ja Romanian
presidentti Nicolde Ceause&cu

Iltapäivällä puheenjohtajan
paikalle istuu Englannin päämi-
nisteri Harold Wilson ja puhuji-
na ovat Liechtensteinin oaam -
msteii Walter Kieber San Mari-
non ulkoministeri Gian Luigi
Berti, Luxemburgin pdammisten
Gaston Thorn ja viimeisenä Va-
tikaanin edustaja cirkkipnspa
Agostmo Casaroh

Myds Portugalin presidentti
Fransisco da Costa Gomes pu-
huu perjantaina Portugalin pu-
heenvuoro siirrettiin torstaista
perjantaihin, koska presidentti
Costa Gomes paasi tulemaan
Helsinkiin vasta myöhään tois-
tai-iltana

Presidentti Urho Kekkonen on
puheenjohtajana paattajaisseie-
monioitten aikana, kun Ety-asia-
kirja allekirjoitetaan Kokous
päättyy kello 18 ja osa vieraista
lähtee lähes suoraan Finlandia-
talosta kotimatkalle

Ensimmäinen lähtijä oh YK n
pääsihteeri Kurt Waldheim, jon-
ka ulkoministeri Olavi J Mattila
saattoi Wienin vuorokoneelle
varhain torstaiaamuna Pisim-
pään Suomessa viipyy tiettävästi
Liechtensteinin valtuuskunta, jo-
ka on ilmoittanut lähtevänsä
maanantaiaamuna kello 8 15

Perjantai-iltana lähtevät to-
dennäköisesti ainakin Turkin,
Norjan, Portugalin, Italian,
Ranskan, Tanskan, Romanian,
Tshekkoslovakian ja Ruotsin
valtuuskunnat

Lauantaina taas aamun ja aa-
mupäivän kuluessa ovat lähdössä
Svertsin, Englannin, San Mari-
non, Kreikan, Jugoslavian, Mal-
tan, Saksan liittotasavallan, Hol-
lannin, Bulgarian Unkarin, Is-
lannin, Yhdysvaltojen, Vatikaa-
nin ja Puolan valtuuskunnat

Lahtoruuhkaa on siis odotetta-
vissa perjantai-iltana ja lauan-
taiaamuna Kanadan pääministe-
ri Pierre Tiudeau on ilmoittanut
lähtevänsä sunnuntaina, hän ai-
koo viettää suomalaisen kesahu-
vilaillan lauantaina saunoineen
päivineen

Lauantaina vipinää lisäävät
viikonlopun charterlennot jotka
ovat normaalisti lähdössä ete-
lään

MiHan sv\H huoleen ei loma-
laisilla o]e charterit pjri taan
saattamaan ilmaan aivan aika-
taulujen mukaisesti

"Jos Turkki kunnioittaisi- naita
periaatteita ja saattaisi ne käy-
täntöön Kyproksessa, silloin tie
Kyproksen ongelman ratkaisuun
aukenisi, Makanos sanoi

Pääministeri Kcuamanhs käytti
hyvin paljon samankaltaista
kieltä keskiviikkona arvostelles-
saan Tuikin joukkojen maihin-
nousua Kyprokseen

Seka Demirel että Makarios
pahoittelivat sitä. että heidän oli
tuotava Kyproksen kusta Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöko-
kouksen juhlalliseen kolmanteen
vaiheeseen

Mutta tämä ei estänyt kum-
paakaan osapuoltf käyttämästä
kovia sanoja vastapuolestaan

Kuka loukkasi
itsenäisyyttä?

Turkki hyökkäsi jyrkkään sä-
vyyn Kreikkaa ja pääministeri
Karamanhsin puhetta vastaan
mainitsemana- kuitenkaan ker-
taakaan Kreikkaa tai Karaman-
hsta nimeltä

Hän kysyi ensin, mikä maa
loukkasi Kyproksen itsenäisyyt-
tä, puuttui sen sisäisiin asioihin
ja käytti väkivaltaa päämäärä-
nään sen liittäminen itseensä

Tässä hän viittasi Kyproksessa
viime vuoden heinäkuussa ta-
pahtuneeseen kreikkalaisten up-
seerien sotilaskaappaukseen, jon-
ka päämääränä on arveltu olleen
Kyproksen -liittäminen Kreik-
kaan ja jonka takana uskotaan
olleen Kreikkaa tuolloin hallin-
neen sotilasjuntan

' Maa joka kantaa vastuun kai-
kista naista toimista ]a joka on
rikkonut kaikkia päätösasiakir-
jan periaatteita ei ole mikään
muu kuin se sama maa, jonka
edustaja eilen taita samalta pu-
hujanpaikalta kohdisti vaaria
syytöksiä minun maatani koh-
taan," Demirel sanoi

Hän vastasi Karamanhsin ja
Makarioksen syytöksiin sanomal-
la, että "tämä sama maa on jat-

kuvasti rikkonut yhtä päätösa-
siakirjan pyhimmista periaatteis-
ta, nimittäin kansainvälisen oi-
keuden velvoitteiden täyttämistä
hyvässä uskossa"

Lisaksi hän syytti samaista
naapurimaata turvakokouksen
suuressa arvossa pitämien ihmi-
soikeuksien ja perusvapauksien
rikkomisesta

"Naapurimaan
edustaja"

"Tämän naapurimaan edustaja
kohdisti syytöksensä meihin ai-
van kuin mikään naista sehtta-
rmstam tapauksista ei olisi ta-
pahtunut ja oikeuttanut Turkin
väliintuloa ja hyökkäystä Minun
vastaukseni hänelle voisi olla se,
että me emme panneet naita ta-
pahtumia alulle Meidät vedett-m
nuhin, meidät pakotettiin toimi-
maan," Demirel sanoi

Hän vetosi myös turvakokouk-
sen osanottajamaihin ja kysvi,
"eikä jokainen hallitus jolla olisi
edessään samanlainen ongelma
olisi ollut pakoitettu pulittamaan
saaren asioihin ja toteuttamaan
(Kypioksen) takuusopimukben
sille suomia oikeuksia

Arkkipiispa Makarios syytti
Turkkia propagandasta ja maail-
man yleisen mielipiteen johdat-
tamisesta harhaan

"En sulje pois mahdollisuutta,
että tällaisia kannanottoja kuul-
taisiin tässä salissa tanaan en-
nen Demireha puhunut Makarios
sanoi.

'En halua rjhtya tulkitsemaan
takuusopimusta enkä Turkin
väitteitä, joiden mukaan silla on
sopimuksen mukaan oikeus soti-
laalliseen väliintuloon perustus-
laissa säädetyn ]arjetyksen pa-
lauttamiseksi Kyprokseen Kui-
tenkin kaikki Turkin tähänasti-
set ]a tulevat teot ovat kaikkea
muuta kuin perustuslaissa sääde-
tyn järjestyksen palauttamista,"
Makanos sanoi

Rens'an pres de.-tti Vaery G.scard d Estamg ja ulkcmm.slcr, Jean Sauvagnargues (oik.) osoittavat suosiotaan pääsihteeri Leonid Brezhnev:!'e, joka palaa puheensa jälkeen pai-
ka'!eert

Brezhnev lupasi toteuttaa
sen käytännössä

Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev lupasi
torstaina, että hänen maansa r \ht>y käytännössä toteutta-
maan Euroopan tur\a!lisuLis- ja UitcisUokokouksen päätös-
julistusta.

Samalla hän teki selväksi, että perjantaina Helsingissä alle-
kirjoitettava Hty-asiakirja ei anna kokouksen osanottajille
oikeutta yrittää sekaantua toistensa sisäisiin asioihin.

Finlandia-talossa pitämässään
puheessa Brezhnev julisti, että
Etykin jälkeen sen osanottaja-
maiden tulisi asettaa uudeksi
taikeaksi tavoitteekseen edisty-

nnen sotilaallisen jännityksen
lantamisen alalla

Kokous on tehnyt useita tär-
keitä sopimuksia, jotka tayden-
ta \a t poliittisen jännityksen
lientymistä sotilaallisen janni-
tvksen lientymisellä", hän sanoi
"Tämäkin on laadullisesti uusi
askel valtioiden välisen luotta-
muksen vahvistamisessa "

Neuvostoliitto puoltaa johdon-
mukaisesti sitä, että kokouksen
jälkeen sotilaallisen jännityksen
lientamista kehitettäisiin edel-
leen , neuvostojohtaja korosti

taydennykseksetu konkreettista
aineellista sisältöä Juurt jänni-
tyksen lientymiset) saattaminen
aineelliseen muotoon on ytimenä
kaikessa sima, minkä on maara
tehdä rauha Euroopassa todeila
kestäväksi ja horjumattomaksi
Ja kulmakiveksi me asetamme
samalla varustelukilvan lopetta-
misen tehtävän, reaalisten tulos-
ten saavuttamisen aseidenrusuu-
ta-asiassa "

"Käytyjen pitkällisten neuvot-
telujen tulokset ovat sellaiset,
että ei ole olemassa voittajia ei-
kä voitettuja, ei hyötyneitä eikä
tappiolle jääneitä", hän sanoi
"Kysymyksessa on järjen voit-
to"

Kaikille
hyötyä

Valmistelulle
kiitosta

Vauhtia
Vvicniin

Kyproksen presidentti arkkipiispa Makarios syytti torstaina Turkkia turvakokouksen
säätelevän periaatteen rikkomisesta.

paaiosas akirjan kymmenen kansojen välisiä suhteita

Demirelin, Makarioksen kiista
oli sotkea kokousaikataulun

Turkin ja Kyproksen kustelv
Euroopan turvallisuus- ja yhteis,-
tvokokouksen kolmannessa vai-
hessa Helsingin Finlandia-talossa
olisi saattanut johtaa tiukkaan
aikatauluun sidotun kokouksen
viivästymistä, suljettuja istuntoja
ja entista pahempaa saroa ko-
koushenkeen jos Kyproksen
presidentti arkkipiispa Makarios
olisi vaatinut repliikkipuheen-
vuoroa tusta n istunnossa

Turkin pääministeri Suleyman
Demirel sanoi puheenvuorossaan,
ettei Makanoksella ole oikeutta
edustaa koko Kyprosta ja ettei
turvakokouksen loppuasiakuja
Turkin konddlta ole sitova Kyp-
ioksen osalta

Kokouslahteiden mukaan Maka-

rios olisi voinut pyytää Demire-
lin puheenvuoron jälkeen rep-
liikkipuheenvuoroa

Turvakokouksen menettelyta-
pasääntöjen mukan tällaiseen
pyyntöön ohsi pitänyt suostua ja
tässä tapauksessa kokous olisi
julistettu suljetuksi

Kyproksen kiistan monimut -
kaisten ongelmien tuominen Hel-
singin kokouksen käsittelyyn oli-
si ilmeisesti sekoittanut pahasti
huipputasolla pidettävän kokouiv-
sen aikataulua jossa tunnitkin
ovat tärkeitä

Lisaksi kokouslahteiden ma-
kaan isturnon julistaminen sa-
laiseksi olisi loukannut pahasii
kokouksen axomta luonnetta

Kypros aikoo ottaa kysymjk-
sen esille vielä perjantaina, mut

ta se ei aio \aatia asiasta viral-
lista keskustelua joka olisi vaa-
tinut suljet tuja istuntoja

Kypiokstn kysymys oh esillä
myös turvc.1 okouksen sivuilla
käydyissä kahdenkeskisissä kes-
kusteluissa

Demirel
torjui

Yhdysvaltain presidentti Ge-
rald Ford tapasi pääministeri
Demirelin Demirel hylkäsi ta-
paamisen aikana ulkoministeri
Henry Kissmgerm mukaan For-
din tarjouksen 50 miljoonan dol-
linn aselahjasta vastapainona
sille, että Turkki avaisi uudel-
leen maassa olevat amerikkalai-
set tukikohdat

Ford selitti Demirehlle Yhdjs-
valtam kongressin paatosta lo-
pettaa aseapu Kyproksen miehi-
tyksen jatkumisen vuoksi, ja
Kissmgerm mukaan Dmirel oh
ymmärtänyt Fordin aseman

Saksan liittotasavallan liitto-
kanslerin Helmut Schmidtin taas
keriottnn laatineen konkreetti-
sen vahtysehdotuksen Kyproksen
kriisissä

Kyproksen kriisi on aiheutta-
nut tähän saakka pahimman sä-
rön Helsingin huippukokoushen-
kpen, mutta ainakin torstain tie-
tojen mukaan kiistan kaikki osa-
puolet allekirjoittavat perjantai-
na turvakokouksen paatosasia-
knjan, joskin Turkilla on Kyp-
rosta kobkeva varauksenpa

' Muuan tämän tason ensisijai-
s< ta tehtävistä on löytää tie
asevoimien ja aseistuksen supis-
t rmsecn Keski-Euroopassa il-
man, että kenenkään turvalli-
suutta vahingoitetaan Päinvas-
toin sen tulisi koitua kaikille
hv d>ksi '

Brezhnev halusi täten painok-
kaasti uudelleen vauhdittaa ase-
\oimien supistamisneuvotteluja,
oili Wienis«a käydään läntinen

solil islnton Naton ja Varsovan
T u h n jäsenmaiden kesken Neu-
\o1tclut ovat juuttuneet kiinni,
TT i ta osapuolet syyttävät toi-
sia m

faniltaan erittäin sovmnolh-
-- ^<i puheessaan, josta puuttui
n u \ o ^ ojohtajan aiemmin Et jk n
I i r t iMin osapuolan kohdistama
u \ostelu hän korosti huolelh-
se^ti päätösasiakirjan histonal-
li 11 merkitystä

Neuvostoliitto ei pidä ko-
kouksen tuloksia pelkästään toi-
•-tn maailmansodan välttämättö-
män poliittisen yhteenvedon suo-
rittamisena", hän sanoi "Samal-
'a ne menutsevat tulevaisuuden
oivaltamista tämän päivän reali-
teetteihin ja Euroopan kansojen
monisatavuotiseen kokemukseen
soveltaen "

Päätösasiakirjaan sisältyviä
Ety-kokouksen tuloksia Bre/h-
nev kuvasi kaikkien osanottaja-
valtioiden etujen ' huolellisesti
punnituksi taseeksi , jonka
vuoksi nuhin "tulee suhtautua
erityisen huolekkc.asti'.

Julistus
toteutettava

"Asiakirja, jonka allekirjoi-
tamme, on yhtetnveto mennei-
syydestä, mutta samalla sen si-
salto tähtää tulevaisuuteen ', nai
sanoi

Neuvostojohtaja korosti, että
päätösasiakirjan sisältämien tu-
losten 'erityinen poliittinen mei-
kit} s ja moracihnen voima on
sima, että ne vahvistetaan osan-
ottajavaltioiden korkeimpien
johtajien allekirjoituksin Yhtei-
nen ja erittäin tärkeä tehtäväm-
me on antaa nanlc sopimuksille
täysi teho "

'Me lähdemme snta, että kaik-
ki nämä icokou^sessa edustettuina
olevat maat toteuttavat käytän-
nössä saavutetut sopimukset
hän sano Mitä \euvostOiizt-
toon tulee, se aikoo toimia juuri
siten

' Nähdäksemme kokouksen ko-
konaistulos on se, että kansain-
välisen jännityksen lientyminen
saa >ha suuremmassa määrin

"On hyvin tärkeää julistaa oi-
keat ja oikeudenmukaiset pe-
riaatteet, joita valtioiden välisis-
sä suhteissa tulef- noudattaa Yh-
tä tärkeää on juurruttaa nämä
periaatteet nykyisiin kansainvä-
lisiin suhteisiin, saada ne käy-
täntöön ja tehdä nnsta kansain-
välisen elämän laki, jota kenen-
kään ei ole lupa nkkoa "

' Rauhantahtoinen politiikkam-
me tähtää juuri siihen, minkä il-
moitamme rv l tältäkin puhuja-
korokkeelta ', Brezhnev julisti

Neuvo>to]ohtaj esitti tyytv-
vaibyytensa myös Geneven val-
irustp'uviiheebeen jonka veny-
mistä hän on aiemmin valittanut
ia jonka eräinä Ijntisia osanotta-
jia hän vielä vnme syksyllä
sj\t t i j K-ipuohsten etujen ta-
vo ^telusta

H in totesi menestyksellisen
valmistelutyön mahdollistuneen
vam siten eUa osanottajat jat-
kuvasti tulivat puolitiehen toi-
suan vastaan Paatosasiaknjda
ei saatu aikaan "tyrkyttämällä
yksien kokousosanottajien mieli-
piteita toisille, vaan ottamalla
huomioon kaikkien mielipiteet ja
edut"

Perusteltu ia
kompromisseja

Genevessä päätösasiakirjaan
tehtyjä kompromisseja hän ku-
vani ' perustelluik^'" koska niib-
sa ilmenee osanottajien yhteinen
poliittinen tahto "sima muodossa
kuin se on saavutettavissa" eri-
laisia yhteiskuntajärjestelmiä
omaavien maiden kesken

Kokouksen työkokemuksista
tulevaisuuden v< ralle tehtävistä
periaatteista nan kuvasi kaik-
kem tärkeimmäksi sen, että "ku-
kaan ei saa tiettjihm ulkopolnt-
tisluontoisun syihin nojautuen
yrittda sanella muille kansoille,
miten naiden tulisi sisäiset
asiansa järjestää"

"Jokaisen valtion kansalla ja
vain silla on suvereeni oikeus
ratkaista sisäiset asiansa ja saa-
taa sisäiset lakirsa", Brezhnev
julisti "Jokainen muu menettely
on huojuva ja vaoralhnen pohja
kansainvälisen yhteistyön asial-
le '

Kuin
mahdollinen*

Päätösasiakirjaa hän kuvasi
"laajaksi mutta selkeäksi valtioi-
den toimintaohjelmaksi, joka
edellyttää yksipuolista, kahden-
välistä ja monenkeskistä valtioi-
den toimintaa vuosiksi, kenties
vuosikymmeniksi eteenpäin '

' Mutta nyt saavutettu ei ole
mirfdun aaiiraja Tanaan se on
enin mahdollinen, mutta huo-
menna se olkoon lahtokohtara
jatkuvalle edistymiselle nulla
suunnilla jotka kokous on avan-
nut "

"Kaikki ovat hyötyneet idän
ja lännen maat, sosialististen ja
kapitalististen valtioiden kansat,
liittoutumien jäsenet ja liittoutu-
mattomat, pienet ja suuret Tä-
mä on voitto kaikille nalle, joil-
le maapallon rauha ja turvalli-
suus ovat kaihit "

Ety-kokouksen kaikki vaiheet
ovat olleet vailla esikuvaa ja
Brezhnev näki tämän tosiasian
koituvan yhteiseksi hyödyksi.
"Kokous on osoittautunut kan-
sainvälisen politiikan hyödylli-
seksi kouluksi osanottajavaltioil-
le", hän sanoi

Neuvostojohtaja esitti terveiset
myös — lähinnä läntisille — tie-
dotusvälineille Hän sanoi, että
ne voivat palvella rauhan ja
luottamuksen tavoitteita, mutta
ne voivat myös levittää maail-
man maiden ja kansojen eripu-
raisuuden myrkkyä "Me tahtoi-
simme toivoa, että kokouksen
lopputulokset ovat oikeana suun-
timena yhteistyöhön ndilla aloil-
la "

Wilsonin
kommentti

Puoluejohtaja Brezhnevin huo-
mautus, jonka mukaan Ety-asia-
kirja ei anna millekään valtiolle
oikeutta yrittää vaikuttaa toisen
valtion sisäisiin asioihin, herätti
erityisesti läntisten lehtimiesten
keskuudessa suurta huomiota.
Myös Englannin pääministerin
Harold Wilsomn mielipidettä
huomautuksesta tiedustellun hä-
nen lehdistötilaisuutensa yhtey-
dessä

"Kukapa olisi uskonut vielä
vuosia sitten, että hän esittäisi
sellaisen lausunnon", Wilson sa-
noi Hän näki sen esimerkkina
"Helsingin hengen" myönteisestä
vaikutuksesta

"Mika olisikaan ollut tiettyjen
maiden kohtalo, jos hän olisi
esittänyt lausuntonsa vuosia sit-
ten, esimerkiksi ennen Tshek-
koslovakian tapahtumia kahdek-
san vuotta sitten", Wilson huo-
mautti ja sanoi ottavansa erit-
täin vakavasti Neuvostoliiton
puoluejohtajan huomautuksen ja
puheen kokonaisuudessaan

USA:n
näkemys

Presidentti Gerald Ford ei
kommentoinut Brezhnevin tä-
tä huomautusta Sen sijaan
Yhdysvaltain valtuuskunnan lah-
tpet sanoivat Fordin odottaneen
etukäteen Brezhnevin korostavan
sotilaallisen liennytyksen välttä-
mättömyyttä

Amerikkalaiset sanoivat kui-
tenkin Fordin pitävän kaikkem
kiireellisimpänä Salt-sopimusta
ja toisella sijalla sopimusta Kes-
ki-Euroopassa olevien asevoi-
mien supistamisesta

Amerikkalaiset sanoivat, että
useat heidän hittolaisistaan eivät
ole niin innostuneita karehti-
maan joukkojensupistuksia pela-
tessaan neuvostoarmeijan ylivoi-
maa Euroopan mantereella.


