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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 51 
 
Englantilaisen pilapiirtäjän David Low’n näkemys Kansainliitosta 

vuonna 1920. Mitä piirtäjä on mielestäsi halunnut sanoa kuvalla? 
 

 Kuvan maapallossa lukee uusi maailma ja sen tukikivissä Kansainliitto sekä Entente, eli 
ympärysvallat. Uutta maailmaa kannattelevat Ranska, Englanti ja kolmas valtio. Piru 
kutittelee Ranskan jalanpohjia.   

 Kuvaa voi tulkita monella tavalla, mutta perusajatus on, että Kansainliiton ja Ententen 

varaan rakennettu uusi maailma ja siis maailmanrauha ovat hyvin heikoissa käsissä. 
Pienetkin ongelmat voivat heilauttaa tasapainoa ja silloin järjestelmä romahtaa. Piirtäjän 
mielestä maailmanrauha ei ole mitenkään taattua.  

 Maapallon alla selin olevan valtion voisi tulkita Yhdysvalloiksi, joka ei lähde mukaan 

Kansainliittoon ja siksi järjestelmä on juuri kaatumassa.  

 Toisaalta selin oleva henkilö ei välttämättä edusta mitään tiettyä maata. 

 

Tehtävä 1 
 
Määrittele käsitteet 

 
a) diktatuuri 

 
 Poliittinen järjestelmä, joka perustuu yhden puolueen tai henkilön valtaan. Kilpailevat 

aatteet ja henkilöt kukistetaan väkivaltaisesti. 

 

b) Kelloggin-Briandin sopimus 

 
 Sopimus, joka tuomitsi sodankäynnin kansainvälisen politiikan ongelmien ratkaisussa. Se 

solmittiin vuonna 1928. 

 

c) Locarnon sopimus. 

 
 Saksan ja Ranskan vuonna 1925 solmima sopimus, jossa Saksa tunnusti maiden välisen 

rajan. Sopimuksen tavoitteena oli turvata rauha maiden välillä.   

 

Tehtävä 2 
 

Perustele väite: 1920-luku oli sopimuspolitiikan vuosikymmen. 
 

 Valtiot solmivat keskenään paljon sopimuksia. Ne uskoivat voivansa turvata rauhan 

sopimuksilla.  

 Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettu Kansainliitto ratkoi valtioiden välisiä 
erimielisyyksiä saaden sopimuksia aikaan esim. Ahvenanmaan ja Ylä-Sleesian kiistoissa. 

 Saksan ja Ranskan välinen Locarnon sopimus solmittiin vuonna 1925.  

 Sodan kieltävä Kellogin-Briandin sopimus solmittiin vuonna 1928. 

 

Tehtävä 3 
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Tiivistä muutamaan lauseeseen seuraavien valtioiden 
ulkopoliittinen linja ensimmäisen maailmansodan jälkeen: 

 
a) Iso-Britannia 
 

 Oli menettämässä maailmanvaltaansa, mutta pyrki pitämään sitä vielä yllä.  

 Sen politiikan painopiste siirtomaissa, pyrki hallitsemaan merireittejä. 

 Suhtautui kielteisesti Saksaan ja Neuvostoliittoon.  

 

b) Ranska 

 
 Menetti asemansa sodan jälkeen.  

 Suhtautui kielteisesti Saksaan ja pyrki solmimaan liittoja sitä vastaan.  

 Luotti kansainvälisiin sopimuksiin, mutta varustautui voimakkaasti. 

 
c) Yhdysvallat 

 
 Eristäytyi Euroopan politiikasta.  

 Oli silti maailman johtava talous- ja sotilasmahti.  

 Sen ulkopolitiikan painopiste oli Etelä-Amerikassa ja Tyynellämerellä.  

 Lainoitti Euroopan valtioita.  

 

d) Neuvostoliitto. 
 

 Pyrki turvaamaan kommunistisen järjestelmän. 

 Muut valtiot eivät ottaneet mukaan kansainvälisiin sopimuksiin.  

 Solmi suhteet toisen hyljeksityn valtion, Saksan, kanssa.  

 Tuki monien maiden kommunistisia puolueita. 

 

Tehtävä 4 

 
Nettitehtävä: Kansainliitto oli merkittävä toimija 1920–30 -
luvuilla. Selvitä, missä asioissa se onnistui ja missä epäonnistui. 

Käytä hakusanoina esimerkiksi “league of nations”. 
 
Onnistumisia: 

 Se onnistui alueellisten kiistojen ratkaisuissa esim. kiistat Ahvenanmaan, Itä-Karjalan ja 

Ylä-Sleesian omistuksesta. 

 Ensimmäisen maailmansodan jälkeisten pakolaisten auttamisessa onnistuttiin myös. 
Pääasiassa Venäjältä saapuneet pakolaiset saivat henkilötodistuksen, ns. Nansenin 
passin.  

 Oli osaltaan vaikuttamassa Locarnon sopimuksen syntymiseen Saksan ja Ranskan välillä. 
 
Epäonnistumisia:  

 Rauhan turvaaminen etenkin 1930-luvulla (Japanin hyökkäys Mantšuriaan, Italian 

hyökkäys Abessiniaan, Espanjan sisällissota). 

 Toimet hyökkääjiä kohtaan riittämättömiä, esimerkiksi Italiaan kohdistetut 

talouspakotteet. 

 Ei kyennyt ehkäisemään Hitlerin Saksaa rikkomasta Versaillesin rauhanehtoja. 

 Ei pystynyt estämään Toisen maailmansodan syttymistä. 


