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Abstract

The research examines the U.S. approach to the independence of the Philippines and its stages at
the end of the 1920's and in the early 1930's. The Philippines belonged to the United States from
1898 to 1946. The relationship between the two countries was quite controversial from the very
beginning. Many of the different phases and factors resulted in the U.S. Congress passing a law in
March 1934, which guaranteed full independence to the Philippines after a ten-year transition
period. The birth of the law which led to Philippine independence was a complex political process,
with a number of variables influencing the attitudes and the solution. These factors accounting for
the formation of the solution changed as time progressed. One of the key variables in terms of the
Act of Independence began when the Great Depression began in 1929, which affected especially
agricultural producers. As the Philippines was administratively a part of the federal government,
in these circles it was seen that only independence could be the solution to close the archipelago
outside of the domestic market. In fact, the sugar and coconut imports from the Philippines were
not a real competitor to the federal farmers. In addition to the domestic farmers the Cuban sugar
producers, who were headed by U.S. investors, felt that Philippine duty-free import was
challenging their share of the federal market. They were of the opinion that the independence of
the Philippines could guarantee them better market positions in the federal sugar market, and
strove to promote the Independence Act as soon as possible.

As a result of the worsening unemployment situation Filipino migrant workers started
competing for scarce jobs. As a part of the United States Filipinos had free immigration rights. In
particular, on the west coast and in the employees' organizations, independence was seen as the
easiest way to limit immigration. In addition to the economic cycle other significant factors were
the changes in foreign policy, and in particular the rise of Japan as a powerful superpower in the
Far East. The federal government and the majority of the Congress represented opposing views of
the independence issue. The Congress was able to show strength in this confrontation. The main
sources of the material consist of the U.S. government documents, the Congress document
collections, foreign relations document collections, memoirs and other documents.

Keywords: congress, independence, Japan, Manuel Quezon, Philippines, sugar, United
States





Uusitalo, Ari, Hyvästit, potkut vaiko lobbauksen hedelmä? Yhdysvaltain suhtau-
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltain suhtautumista Filippiinien itsenäistymiseen ja siihen
liittyneisiin vaiheisiin 1920 -luvun lopulla ja 1930-luvun alkupuoliskolla. Filippiinit kuuluivat
Yhdysvalloille vuosina 1898–1946. Maiden välinen suhde oli hyvin kiistanalainen alusta alka-
en. Monien eri vaiheiden ja tekijöiden seurauksena Yhdysvaltain kongressi hyväksyi maalis-
kuussa 1934 lain, joka takasi Filippiineille täyden itsenäisyyden kymmenen vuoden siirtymä-
ajan jälkeen. Filippiinien itsenäistymiseen johtaneen lain synty oli monimutkainen poliittinen
prosessi, jossa oli useita suhtautumiseen ja ratkaisuun vaikuttaneita muuttujia. Näiden tekijöi-
den osuus ratkaisun muodostumiseen muuttui ajan edetessä. Yksi keskeisimmistä muuttujista
itsenäisyyslain suhteen oli vuonna 1929 Yhdysvalloissa alkanut suuri lamakausi, josta kärsivät
erityisesti maataloustuottajat. Koska Filippiinit oli hallinnollisesti osa liittovaltiota, näissä pii-
reissä nähtiin, että ainoastaan itsenäisyys voisi saattaa saariston sisämarkkinoiden ulkopuolelle.
Filippiineiltä tuotava sokeri ja kookosöljy eivät olleet todelliset kilpailijat liittovaltion viljelijöil-
le. Kotimaan viljelijäväestön lisäksi Kuuban sokerintuotantoon investoineet amerikkalaiset
sijoittajapiirit kokivat Filippiinien tullivapaan tuonnin vievän heiltä markkinoita. He katsoivat,
että Filippiinien itsenäisyys takaisi paremmat markkina-asemat liittovaltion sokerimarkkinoilla
ja pyrkivät edistämään itsenäisyyslain mahdollisimman pikaista säätämistä.

 Alati pahenevan työttömyyden seurauksen filippiiniläiset siirtotyöläiset kilpailivat hupene-
vista työpaikoista. Filippiiniläisille oli taattu vapaa maahanmuutto-oikeus. Etenkin länsiranni-
kolla ja työntekijäjärjestöissä saarten itsenäistyminen nähtiin olevan helpoin tie maahanmuuton
rajoittamiseen. Taloudellisten suhdanteiden ohella muita merkittäviä tekijöitä olivat muutokset
ulkopolitiikassa ja etenkin Japanin nousu voimakkaaksi suurvallaksi Kaukoidässä. Liittovaltion
hallinto ja kongressin enemmistö edustivat vastakkaisia näkemyssuuntia itsenäisyyskysymykses-
sä. Kongressi pystyi osoittamaan voimansa tässä vastakkainasettelussa. Tutkimuksen keskeisin
lähdeaineisto koostuu Yhdysvaltain hallinnon asiakirjoista, kongressin asiakirjakokoelmista,
ulkoaisainhallinnon asiakirjakokoelmista, muistelmista sekä lähdeteoksista.

Asiasanat: Filippiinit, itsenäisyys, Japani, kongressi, Manuel Quezon, sokeri,
Yhdysvallat
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Alkusanat  

Tämän tutkimuksen juuret johtavat syksyyn 1989, jolloin kuuntelin kiinnostuneena 

Filippiineillä syntyneen ystäväni kertomuksia entisestä kotimaastaan. Tämän 

kristinuskoisen saarivaltion erikoinen menneisyys voimakkaine espanjalais- ja 

amerikkalaisvaikutuksineen teki minuun jo silloin vaikutuksen. Samainen Aasian 

valtio muistui mieleeni, kun alkuvuodesta 1995 pohdimme professori Olavi K. 

Fältin kanssa sopivaa pro gradun tutkimusaihetta. Kesällä 1999 valmistunut pro 

gradu -työni ei tyydyttänyt tiedonjanoani Filippiinien ja Yhdysvaltain suhteesta; 

parisen vuotta myöhemmin aloitin jatkotutkimuksen samasta aihepiiristä. Tähän 

vaikuttivat myös Olavi Fältiltä saamani kiitettävä palaute pro gradu -työstäni ja 

kannustus tutkimuksen jatkamiseen. Kiitos tästä!  

Perhe-elämän ja opetustyön ohessa tutkimuksen tekeminen oli verraten 

verkkaista – lähinnä tutkimuskirjallisuuteen syventymistä. Kesällä 2009 pääsin 

Oulun yliopiston Tukisäätiön apurahan turvin NARA-arkistoon Yhdysvaltoihin 

tutkimaan liittovaltion ulkoasiainhallinnon asiakirjoja. Seuraavana vuonna pystyin 

Koulutusrahaston taloudellisella tuella jättäytymään kokoaikaiseksi tutkijaksi, 

jolloin sain vietyä tutkimusta tehokkaasti eteenpäin. Lähdemateriaalini sai ikään 

kuin viimeisen silauksen toteuttaessani arkistomatkan Filippiineille vuoden 2012 

alussa.   

Tätä matkaa tukivat taloudellisesti Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan 

tutkijakoulu sekä historiatieteiden tohtoriohjelma myöntämillään apurahoillaan. 

Myös Oulun yliopiston Apteekin säätiö on tukenut tutkimustyötäni apurahalla. 

Olen kiitollinen näistä kaikista tuista.  

Haluan kiittää työni ohjaajia Olavi K. Fältiä ja Kari Aleniusta kannustuksesta 

sekä hyvistä neuvoista työni suhteen. Kiitokset Tuula Okkoselle ja Markku 

Ruotsilalle suostumuksesta väitöskirjani esitarkistajiksi. Kiitokset Hannelle 

Isakssonille käsikirjoituksen kielellisestä tarkistamisesta. Olen kiitollinen myös 

työnantajalleni joustavuudesta virkavapauksien suhteen. Käyttämieni kirjastojen ja 

arkistojen henkilökunnalle – etenkin Eduskunnan arkiston avuliaalle 

henkilökunnalle lausun kiitokseni. Tiina Sipola on auttanut minua kansainvälisten 

tutkimus- ja artikkelihauissa, mistä kiitos hänelle! Ystäviäni kiitän kannustuksesta 

– ja ainakin osittaisesta ymmärryksestä, kun olen kertonut tutkimusaiheeni. 

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä kiitokset perheelleni – etenkin kahdelle 

pojalleni, sillä osa tutkimukseen käyttämästäni ajasta on ollut heiltä pois – ainakin 

se työaika, jota en tehnyt yön hiljaisina tunteina.  
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Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen matka kahden erilaisen kulttuurin 

poliittiseen ytimeen. Se on antanut minulle paljon. Olen myös todennut, että Pro 

gradu -työssäni en pystynyt silloin käytettävissä olleella materiaalilla läheskään 

siihen interpretaatioon, johon olen pystynyt tässä väitöstyössäni. 

Päädyin valitsemaan tutkimuksen kieleksi suomen kielen. Valinnassa painoi se, 

että tutkimus jatkui pro gradu –työstäni, tutkimus on suomalaisen yliopiston 

tutkimus ja Filippiinien historiasta on hyvin vähän kirjoitettu suomen kielellä. 

Tavoitteenani on väitöksen jälkeen tehdä tutkimuksesta englanninkielinen versio. 

2.4.2015 Ari Uusitalo  
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Lyhenteet  

AAA Maatalouden elvyttämisohjelma  

 (Agricultural Adjustment Act) 

AAAWC Länsirannikon amerikkalais–aasialainen yhdistys  

 (American–Asiatic Association of West Coast) 

AAIL Yhdysvaltain imperialisminvastainen liitto  

 (American Anti-Imperial League) 

ACC Yhdysvaltain kauppakamari  

 (American Chamber of Commerce) 

AFBF Liittovaltion maataloustoimisto  

 (American Farm Bureau Federation) 

AFL Liittovaltion työläisten ammattiliitto  

 (American Federation of Labor) 

BFDC Ulko- ja kotimaan kaupan toimisto  

 (Bureau of Foreign and Domestic Commerce) 

BIA Sotaministeriön alainen saaristoasiain osasto  

 (Bureau of Insular Affairs) 

CFR Ulkopoliittinen neuvosto  

 (Council of Foreign Relations) 

CR Kongressin asiakirjakokoelma  

 (Congressional Records) 

CWM Kongressin edustajainhuoneen valtiovarainvaliokunta  

 (Committee on Ways and Means) 

FPA Ulkopoliittinen yhdistys  

 (Foreign Policy Association) 

HCIA Edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunta  

 (House Committee on Insular Affairs) 

ICCJ Japanin keisarillinen kauppakamari  

 (Imperial Chamber of Commerce of Japan) 

ISC Kansainvälinen sokerineuvosto  

 (International Sugar Council) 

ICF Riippumaton kansalaisliitto, Filippiinit  

 (Independent Citizen Federation) 

ICPA Hallituksen Filippiinien asiain ministeriöiden välinen komitea 

(Interdepartmental Committee on Philippine Affairs) 
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NARA Yhdysvaltain kansallisarkisto  

 (National Archives and Records Administration) 

NCMPA Kansallinen maidontuottajien yhdistys  

 (National Cooperative Milk Producers Association) 

NDU Kansallinen meijerialan unioni  

 (National Dairy Union) 

NG Yhdysvaltain maamiesseura  

 (National Grange) 

PACC Filippiiniläis–amerikkalainen kauppakamari  

 (Philippine–American Chamber of Commerce) 

PATA Filippiiniläis–amerikkalainen kauppayhdistys  

 (Philippine–American Trade Association) 

PCC Tyynenmeren kauppakomppania  

 (Pacific Commercial Company) 

PEA Filippiinien talousseura  

 (Philippine Economic Association, Philippine Economic Society) 

PIL Filippiinien Itsenäisyysliitto  

 (Philippine Independence League) 

PKP Filippiinien kommunistinen puolue  

 (Partido Komunista ng Pilipinas) 

PNB Filippiinien kansallispankki  

 (Philippine National Bank) 

PSA Filippiinien sokeriyhdistys  

 (Philippine Sugar Association) 

SCTIA Senaatin alueiden ja saaristoasiain valiokunta  

 (Senate Committee on Territories and Insular Affairs)   

SCTT Senaatin vero- ja tullivaliokunta  

 (Senate Committee on Taxes and Tariffs)  

SCFR Senaatin ulkoasiain valiokunta  

 (Senate Committee on Foreign Relations) 

TAA Kahdenväliset kauppaneuvottelut mahdollistava laki vuodelta 1934 

(Trade Agreement Act, tunnettu myös nimellä ”Reciprocal 

Agreement Act”) 

TAATE Yhdysvaltain tekstiiliteollisuuden vientiyhdistys  

 (Trade Association of American Textile Exporters) 

USBSA Yhdysvaltain sokerijuurikastuottajien järjestö  

 (United States Beet Sugar Association) 
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WPF Maailmanrauhan säätiö  

 (World Peace Foundation) 

WEC Maailman Talouskonferenssi  

 (World Economic Conference)   
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Johdanto  

Aiheen merkitys 

”Filippiinien ja Yhdysvaltain välistä historiaa käsittelevä tutkimus on lähes 

poikkeuksetta epätäydellistä, vinoutunutta tai emotionaalista; historioitsijat ja 

journalistit ovat turhan usein lähestyneet menneitä asioita kantaen mukanaan 

mieltymyksistään, aateympäristöään, intohimojaan tai isänmaallisia 

tunteitaan… Prosessi, joka johti itsenäisyyteen, on mielenkiintoinen sekoitus 

ideologista väittelyä, hallinnon kaaosta, henkilötason yhteenottoja, 

hallintokuntien välistä köydenvetoa, taloudellista ja poliittista juonittelua… 

Miten historioitsijoilla voikin olla niin paljon erilaisia tulkintoja Yhdysvaltain 

ja Filippiinien välisestä suhteesta?!” Luis M. Taruc1  

Filippiinit kuuluivat Yhdysvalloille vuosina 1898–1946. Maiden välinen suhde oli 

hyvin kiistanalainen alusta alkaen. Monien eri vaiheiden ja tekijöiden seurauksena 

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi maaliskuussa 1934 lain, joka takasi Filippiineille 

täyden itsenäisyyden kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen. Erityiseksi 

tapauksen teki myös se, että ensimmäisen kerran imperialistinen emämaa2 luopui 

siirtomaastaan rauhanomaisesti kahden kansakunnan keskinäisessä ja kohtalaisen 

hyvässä yhteisymmärryksessä.  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten 

Yhdysvalloissa suhtauduttiin Filippiinien itsenäistymiseen ja siihen liittyneisiin 

vaiheisiin 1920- ja 1930-luvun vaihteessa ja 1930-luvun alkupuoliskolla. 

Yhdysvallat oli sotimalla valloittanut Filippiinien saarivaltion hallintaansa. 

Mitkä syyt johtivat itsenäisyyslain säätämiseen kolmisen vuosikymmentä 

myöhemmin? Yhdysvaltain ja Filippiinien välisiä suhteita on tutkittu huomattavan 

vähän. Asettamaani tutkimusongelmaan suoranaisesti liittyvää 

tutkimuskirjallisuutta ei ole juuri lainkaan löydettävissä ja vähäinen olemassa 

olevakin on suhteellisen vanhaa.  

Useat Yhdysvaltain ja Filippiinien välisiä suhteita kuvaavat teokset ovat 

aikaperspektiiviltään huomattavasti laajempia ja vain sivuavat itsenäisyyslain 

syntyprosessia. Myös tutkimukset näiden kahden kansakunnan välisistä suhteista 

                                                        
1  Luis M. Taruc (1913–2005) oli filippiiniläinen politiikko ja vuonna 1942 perustetun 
japanilaismiehittäjiä vastaan sotivan Hukbalahap -sissiliikkeen arvostettu johtaja. Carlson 1995, 9. 
2 Termiä ”emämaa” voidaan perustellusti käyttää Yhdysvalloista suhteessa Filippiineihin, sillä termillä 
tarkoitetaan valtion ulkopuolista maa-aluetta, joka on isäntämaan kontrollissa. Termin käyttöä puoltaa 
sekin, että kyseessä on väkivaltaisesti hallintaan otettu alue. Myös ”siirtomaa” -termiä voidaan käyttää 
perustellusti, sillä sitä termiä (colony) käytettiin yleisesti Filippiineihin liittyen. 
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sivuavat itsenäisyysprosessia. Tutkimuksissa sekä yleisesityksissä Filippiinien 

itsenäistymislain taustalla olevat syyt vaihtelevat: Toisinaan esille tuodaan 

talouspoliittisia syitä, toisinaan korostetaan puolustuspoliittisia syitä. Tutkimuksen 

otsikko heijastelee aikaisemmin esiin tuotuja itsenäistymisen taustalla olevia syitä, 

eikä sen ole tarkoitus polemisoida tutkimusongelmaa, vaan hypoteesinomaisesti 

tuoda esille tutkimuksen lähtökohtaa. 

Koska tutkimuksissa on isoja puutteita ja yleisesityksissä vaihtelevat 

Filippiinien itsenäistymisen taustalla olevat syyt, on tärkeä tutkia ja analysoida 

tarkasti niitä tekijöitä, jotka saivat Yhdysvaltain kongressin kannattamaan 

Filippiinien itsenäisyyttä suhteellisen lyhyessä ajassa, vaikka hallitus, presidentti ja 

yleinen mielipide olivat itsenäisyyttä vastaan. Aikaisemmin tehdyt aloitteethan 

Filippiinien itsenäisyydestä eivät olleet edenneet kongressin valiokuntia 

pidemmälle 3 . Ristiriitaa lisäsi sekin, että ulkopoliittisesti ajankohta 

itsenäistymiselle ei ollut otollinen, sillä poliittinen vakaus Kaukoidässä alkoi 

järkkyä Japanin aggressioiden ja laajentumispyrkimysten vuoksi. 

Filippiinien itsenäisyyslain sisältö on määritellyt Yhdysvaltain ja Filippiinien 

suhteita sekä Filippiinien taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä nykypäiviin 

asti, joten aihe on yhä ajankohtainen. Lisäksi Filippiinien itsenäistymisellä tuli 

olemaan huomattava vaikutus toisen maailmansodan kulkuun 4 . Tutkimusaihe 

liittyy Yhdysvaltain vetäytymiseen läntiseltä Tyyneltämereltä ja on maan 

Tyynenmeren-politiikkaa selittävä tutkimus. 

Yleisemmällä tasolla tutkimuskohteena on myös taloudellisen laman ja sitä 

seuranneiden sisäpoliittisen seurausten vaikutus ulkopoliittiseen suhtautumiseen. 

Olennaista on myös selvittää, mikä osuus oli filippiiniläisten toiminnalla 

Yhdysvaltain lainsäädäntöön. 

Filippiinien itsenäistymisen tutkimus antaa lisävalaistusta poliittisiin 

prosesseihin, joiden kautta imperiumien rauhanomainen purku voi tapahtua. 

Pääsääntöisesti imperiumien purkuihin ja siirtomaiden vapautumisiin on liittynyt 

negatiivisia piirteitä, kuten väkivaltaa, molemmin puolin. 

                                                        
3  Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kongressin jäsenten tekemät aloitteet osoitetaan 
asianomaisten valiokuntien valmisteltaviksi. Mikäli lait eivät saa valiokunnissa riittävää kannatusta 
taakseen, raukeavat ne kokonaan. Ks. esim. Ripley 1975, passim. 
4  Theodore Friendin mukaan Filippiinien itsenäisyyslaki oli Kaukoidän tasapainoa järkyttäneenä 
tapahtumana merkittävämpi kuin esimerkiksi ns. Mantšurian selkkaus.  Friend 1965, 169. 
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Tutkimustilanne 

Asettamaani tutkimusongelmaan suoranaisesti liittyvää tutkimuskirjallisuutta ei 

ole. Crayson L. Kirkin lähes pelkästään itsenäistymistä käsittelevä teos on 

lähimpänä tutkimustani.5  Teos on ilmestynyt jo vuonna 1936 ja on metodisesti 

nykypäivän perspektiivistä tarkasteltuna vajavainen. Kirkin työn tutkimuksellista 

arvoa kyseenalaistaa myös se, että hänen tutkimuksessaan heijastuu tutkijan 

itsenäisyyttä vastustava asennoituminen. Myös muu itsenäistymiskysymystä 

sivuava tutkimus on suhteellisen vanhaa, eikä uudempaa maiden välisten suhteiden 

tutkimusta ole kovinkaan paljon. Todettakoon, että tutkimuksen iäkkyys ei 

sinällänsä vähennä tutkimuksen validiutta. 

Filippiinien historiaan perehtynyt asiantuntija Peter W. Stanley totesi 1970-

luvun alussa, että Yhdysvaltain ja Filippiinien välisten suhteiden tutkimukseen ole 

muodostunut erityisiä koulukuntia, lukuun ottamatta jonkinasteista jakoa ns. 

revisionaalisen eli itsenäisyyttä vastustavan näkemyksen ja ”objektiivisen” 

tutkimuksen suhteen. 6  Nykypäivän näkökulmasta tarkasteltuna on nähtävissä 

kuitenkin selkeähkö aikakausittain etenevän tendenssi Yhdysvaltain ja Filippiinien 

suhteita käsittelevässä historiantutkimuksessa. 

Pian lopullisen itsenäistymisen jälkeen, 1940-luvun lopulta aina 

kuusikymmentäluvun puoliväliin asti, on amerikkalaisessa tutkimuksessa 

havaittavissa isänmaallinen suuntaus, jossa hiukan kärjistäen korostuu 

amerikkalainen missionomainen, hyväntahtoinen lähetystyö demokratia- ja 

vapausaatteiden juurruttamiseksi alikehittyneeseen kehitysmaahan. Filippiineistä 

tahdottiin ikään kuin demokratian näyteikkuna Aasiaan. Amerikkalaiset halusivat 

esiintyä Aasiassa, ja ehkä vähän muuallakin maalimassa, anteliaina hyväntekijöinä. 

Asenne, joka ei liene kovin vieras amerikkalaiselle suhtautumiselle tänäkään 

päivänä. 

Kuusikymmentäluvun loppupuolelta lähtien on havaittavissa uuden 

koulukunnan muodostuminen. Tämä revisionaalinen ja ideologispohjainen 

talouselämän osuutta korostava koulukunta oli vallalla historian, sosiologian ja 

valtio-opin tutkimuksessa. Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna suuntauksen 

peruspiirteisiin kuului kriittinen ja jopa tuomitseva suhtautuminen menneisiin 

tapahtumiin. Amerikkalaisten toiminnan motiiveina nähtiin yhä useammin 

taloudellinen hyväksikäyttö ja neokolonialismi – termi, joka lanseerattiin juuri 

                                                        
5 Kirk 1936. 
6 Stanley 1972, 306–309, 311–313. 
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näinä aikoina. Myös filippiiniläistaustaisten tutkijoiden esiintulo näkyy tässä 

ryhmässä7.8 

Uudempi maiden välisten suhteiden tutkimus painottuu toiseen 

maailmansotaan ja sen jälkeiseen aikaan. Myös aika, jolloin Filippiinit siirtyivät 

Yhdysvaltain hallintaan sekä filippiiniläisten kansannousu miehittäjää vastaan, 

mikä liittämistä seurasi, on ollut lukuisten tutkimusten kohteena. Yhdysvaltain 

1930-luvun historian tutkimus ulkopoliittisten suhteiden osalta keskittyy 

suhteellisen voimakkaasti taloudellisiin ja puolustuspoliittisiin tekijöihin. Näiltä 

osin tutkimusta on aika runsaasti. Myös kyseisen ajan poliittisista päättäjistä ja 

toimijoista löytyy monipuolista tutkimusta. Kutakuinkin kaikki saatavissa oleva 

aihepiirin tutkimus on amerikkalaista tai filippiiniläistä. Amerikkalaisilla tutkijoilla 

on kieltämättä kotikenttäetu puolellaan heidän tutkiessaan suhtautumista 

vieraaseen kulttuuriin ja kansaan omasta kulttuurisesta viitekehyksestään käsin. 

Heidän ei ole tarvinnut asettua amerikkalaiseen ajatteluun, etenkin, kun monet 

vanhemmat tutkijat ovat itse kokeneet 1930-luvun ilmapiirin ja tapahtumat. 

Toisaalta läheisyys tutkimuskohteeseen voi olla myös heikkous, sillä on vaarana, 

että objektiivisuus kahliutuu amerikkalaiseen identiteettiin. Tästä syystä koen 

kulttuurisesti etäisen tutkimuskohteen rikkaudeksi ja haasteeksi. 

Tutkimustehtävä vaatii tutkimaan eri toimijoiden ja tekijöiden taustoja, jotta 

pystytään vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Esimerkiksi tutkittavan 

ajan taloudellisten, imperialististen ja yhteiskunnallisten rakenteiden tunteminen on 

tärkeää tehtäessä tulkintoja tapahtumista. 

Tutkimustehtävä vaatii tutkimaan eri toimijoiden ja tekijöiden taustoja, jotta 

pystytään vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Esimerkiksi tutkittavan 

ajan taloudellisten, imperialististen ja yhteiskunnallisten rakenteiden tunteminen on 

tärkeää tehtäessä tulkintoja tapahtumista. 

Tutkimus sivuaa imperialismin ja kolonialismin historiaa. Amerikkalaisessa 

historiankirjoituksessa imperialismi on ollut vahvasti esillä, sillä liittovaltion 

historia herättää tulkitsemaan Yhdysvaltain imperialismia hyvin monella tavalla. 

Keskeisenä tendenssinä etenkin vanhemmassa amerikkalaisessa 

historiankirjoituksessa on ollut, että Yhdysvaltain laajentuminen mantereella ei 

ollut samaa imperialismia kuin eurooppalainen imperialismi – saati imperialismia 

lainkaan. Uudemmassa historiankirjoituksessa Amerikan Yhdysvaltain 

laajentuminen nähdään enemmän osana maailmanlaajuista imperialistista ilmiötä 

                                                        
7 Ks. esim. Renato & Letizia Constantino 1975. 
8 Amerikkalaisista revisionaalisista tutkijoista voi mainita esimerkkinä Garel A. Grunderin ja William 
E. Livezeyn 1951. 
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ja katsotaan myös kolonialismin olleen vahvasti osa sitä, vaikka sitä pidetäänkin 

osittain erilaisena kuin eurooppalainen imperialismi. Monet amerikkalaiset tutkijat 

suosivat termiä postkolonialismi tarkoittamaan juuri uuden maailman 

kolonialismia.9 

Valtaosa tutkimuskirjallisuudesta sivuaa taustojen selvittelyä, kun taas 

muutamat tutkimuskirjat ne enemmän ovat keskeisiä.  Esimerkiksi Joseph 

Haydenin tutkimus 10  on valaissut asioiden taustoja. Hän on teoksessaan 

monipuolisesti käsitellyt taustoittavia ja kontekstoivia tekijöitä. Vaikka Hayden oli 

osallisena tapahtumiin Filippiineillä, on hänen teoksensa laajaan lähdepohjaan 

nojaava tutkimus Yhdysvaltain viranomaisten toimista. Theodore Friend tutki 

Filippiinien asemaa kahden suurvallan, Yhdysvaltain ja Japanin, puristuksessa 

vuosina 1929–1946. 11  Friendin johtopäätökset ja analyysit etenkin poliittisten 

toimijoista antavat hyvää lisävalaistusta itsenäisyyslain säätämisen tutkimiseen. 

Filippiiniläisestä taustastaan huolimatta hän ei ole asettunut kummankaan 

osapuolen taakse eikä ole ottanut kantaa filippiiniläisestä nationalistisesta 

näkökulmasta. Friendin tutkimus ei valaise Yhdysvaltain hallinnon suhtautumista, 

ja hän tuo vain vähän esille viljelijäväestön osuutta itsenäisyyslain syntyyn. 

Friendin tutkimus keskittyy laajempaan perspektiiviin sekä ajallisesti että tämän 

tutkimuksen näkökulmasta. 

Uudempaa tutkimusta edustaa Frank Hindman Golayn tutkimus. 12 
Tutkimuksen kohteena oleva aika on huomattavan laaja: puoli vuosisataa. Golayn 

teoksessa on laaja lähdemateriaali. Hänen näkökulmansa on varovaisen 

narratiivinen, eikä hän pyri hakemaan selityksiä tapahtumille. Golayn tutkimusta 

hieman varjostavat useat epätarkkuudet lähteiden sivunumeroinnissa, etenkin 

kongressin asiakirjakokoelman13 ollessa kyseessä. 

Filippiiniläissyntyisen Pedro Abelarden tutkimus, joka käsittelee Yhdysvaltain 

Filippiinejä kohtaan harjoittamaa tullipolitiikkaa, on tarkka ja yksityiskohtainen.14 

Abelarde käsittelee kaupallisia ja poliittisia asioita laajalti nojaten vankkaan 

lähdepohjaan, kuten myös Charles A. Beardin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa 

kyseisenä aikana hyvin analysoiva tutkimus. 15  Beardin teos valaisee osaltaan 

Kaukoidän ja Filippiinien politiikan suuntauksia sekä tavoitteita. Näistä 

                                                        
9 Ks. esim Kaplan 1993, 14–19. 
10 Hayden 1945. 
11 Friend 1965. 
12 Golay 1998. 
13 Congressional Records (tässä tutkimuksessa CR) 
14 Abelarde 1947. 
15 Beard 1946.  
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vanhemmista, sinänsä ansiokkaista tutkimuksista, mainitsen vielä David 

Bernsteinin kattavan tutkimuksen Filippiineistä16. 

Frank Freidelin laaja tutkimus Franklin D. Rooseveltista antaa uusia 

näkökulmia presidentin ajatteluun ja hänen suhtautumiseensa etenkin 

ulkopoliittisiin kysymyksiin, kuten myös Glen Jeansonnen uudehko teos Herbert 

Hooverin presidettikaudesta.17 Paul A. Kramer uudessa tutkimuksessaan18 lähestyy 

aihetta kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta. Hän näkee amerikkalaisten 

suhtautumisen Filippiineihin olleen alistavaa ja ajalleen tyypillistä, rotuajattelun 

värittämää. Hyvin samankaltaiseen johtopäätökseen päätyy Servando D. Halili.19 

Yhdysvaltain ja Filippiinien suhteita on tutkittu eri näkökulmista. Tämän 

tutkimuksen aiheesta aiempaa tutkimusta on vähän, ja etenkin itsenäisyyslain 

säätämisen ajoilta tutkimusta on hyvin vähän. Varsinaista itsenäistymistä ja siihen 

liittyviä 1930-luvn alun tapahtumia ei ole juuri tutkittu. On vaikea löytää syytä tälle, 

mutta kun ottaa huomioon Yhdysvalloissa itsenäisyyslakiin kohdistetun 

voimakkaan kritiikin, voi ajatella, että tätä poliittista prosessia ja menettelytapaa on 

Yhdysvalloissa ainakin jossain määrin pidetty jopa häpeällisenä. Toisaalta voi olla, 

että Filippiinien itsenäistymisen tutkiminen on jäänyt ikään kuin tärkeämpinä 

pidettyjen tapahtumien eli toisen maailmansodan taustan ja synnyn tutkimuksen 

jalkoihin – siitäkin huolimatta, että Filippiinien kysymys liittyi olennaisesti näihin. 

Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on analysoida, miten Yhdysvalloissa suhtauduttiin 

Filippiinien itsenäisyyskysymykseen ja sen ratkaisuun vuosina 1929–1934. 

Tutkimustehtävään kuuluu myös selvittää, mistä suhtautuminen johtui ja miksi 

päädyttiin kyseiseen ratkaisuun. Yhdysvalloilla tarkoitetaan tässä USA:n 

valtiojohtoa, erityisesti kongressia, joka viime kädessä päätti asiasta, sekä 

liittovaltion hallitusta. Kongressin jäsenten, hallitusten johtavien virkamiesten, 

presidentin ja puolueiden suhtautumisen ohella asian ratkaisemiseen vaikuttivat 

erilaisten painostusryhmien sekä lehdistön mielipiteet ja niiden ilmaisemat 

tavoitteet. On tärkeä tutkia, miten ja missä suhteessa maan sisäiset ja ulkoiset tekijät 

vaikuttivat suhtautumiseen ja itse päätöksen syntymiseen. Kongressin 

keskusteluissa painotan erityisesti molempien kamarien täysistuntoja ja etenkin 

                                                        
16 Bernstein 1947. 
17 Freidel 1990; Jeansonne 2012 
18 Kramer 2006. 
19 Halili 2006. 
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päätöksiä edeltäneitä keskusteluita. Yhdyn tässä kongressin työskentelyä lähemmin 

tutkineen Donald Matthewsin toteamukseen siitä, että vasta äänestystä edeltävissä 

viimeisessä käsittelyssä pidetyillä puheilla oli usein lopputuloksen kannalta suuri 

merkitys. 20  Suhtautumiseen vaikuttaneista maan sisäisistä tekijöistä on tärkeä 

tutkia taloudellisia taustatekijöitä ja erityisesti maatalouden ja työväestön ongelmia.  

 Pääkysymyksen lisäksi tutkittavana on suhtautumiseen ja ratkaisuun 

vaikuttaneita alakysymyksiä. On tärkeä tutkia puoluepoliittisia tekijöitä ja niiden 

osuutta suhtautumiseen. Filippiinien itsenäisyyslain synty on usein liitetty 

demokraattien vallan vahvistumiseen Yhdysvalloissa ja heidän uuteen 

politiikkaansa, joten siitäkin syystä on tärkeä analysoida puoluepolitiikan osuutta 

kysymykseen. 

Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat aatteelliset murrokset, sillä imperialismin 

heikkeneminen ja isolationismin 21  vahvistuminen lienevät olleen olennaisia 

suhtautumiseen ja ratkaisuun vaikuttaneita tekijöitä. Yhdysvallat oli Filippiinien 

lisäksi liittänyt alueisiinsa kymmenkunta mantereen ulkopuolista aluetta 

vuosisadan alkuvuosikymmenenä.22 Alueiden liittämisen kiistanalaisuutta kuvaa se, 

että amerikkalaiset eivät halunneet nimittää kyseisiä alueita kolonioiksi tai 

siirtomaiksi23.  

Ensimmäisestä maailmansodasta lähtien Yhdysvalloissa vahvistui 

imperialismin vastavoimana isolationistinen suuntaus, josta muodostui 1930-luvun 

johtava ulkopoliittinen aate. Tutkin, missä määrin Filippiinit liittyivät Yhdysvaltain 

imperialistiseen "dollaridiplomatiaan24”, jonka mukaisesti maan talouselämä pyrki 

hyödyntämään alikehittyneitä maita. 

                                                        
20 Matthews 1966, 224. Puolueiden ryhmäkuri ei ollut voimakas ja että kongressin jäsenten mielipiteisiin 
pyrittiin vaikuttamaan viimeiseen asti. 
21  Amerikkalaisen isolationismin perusajatuksena oli välttää sekaantumista uuteen maailmansotaan 
vieraalla mantereella. Tähän eristyspolitiikkaan kuului tietynlainen ylemmyyden tunto, jonka mukaan 
amerikkalaiseen sivistykseen, demokratiaan ja hyvinvointiin eivät sodat enää kuuluneet. 
22 Yhdysvaltain itseensä liittämät maat ko. aikana olivat: Havaiji, Kuuba, Puerto Rico, Filippiinit, Guam, 
Tutuila (Samoa), Panama, Santo Domingo, Haiti, Nicaragua ja Neitsytsaaret. Yhteensä nämä alueet 
käsittivät yli 280 000 neliökilometriä, ja niissä asui noin 20 miljoonaa ihmistä. Filippiinit oli näistä sekä 
pinta-alaltaan että väestöllisesti suurin.  
23 Virallisesti alueita nimitettiin ”saaristovaltauksiksi” tai ”omistuksiksi” (insular possessions). 
24  Dollaridiplomatian (dollar-diplomacy) nimitys ja taktiikka juontavat juurensa presidentti Taftin 
joulukuussa 1912 esittämästä linjauksesta, jonka mukaan Yhdysvaltain kaupallisia etuja Kaukoidässä ja 
Latinalaisessa Amerikassa suojeltaisiin parhaiten investoimalla kyseisiin valtioihin. Dollaridiplomatian 
ensisijaisena kohteena oli Kiina, mutta linjaus lisäsi investointeja myös Filippiineille ja muutenkin 
korosti Kaukoidän asemaa. Ks. esim. William H. Taft, Significant Documents in United States History, 
Volume II, 1898–1968, 29–30. (lyhenne SDUSH, nidos ja sivunumero) 
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Ulkopoliittisista vaikuttimista analysoin ensinnäkin filippiiniläisten vaikutusta 

itsenäisyyskysymyksen kulkuun. Tässä tutkimisen kohteena on Filippiinien 

johtavien politiikkojen vuorovaikutus Yhdysvaltain hallinnon viranomaisten ja 

poliitikkojen kanssa. Toinen suhtautumiseen vaikuttanut tekijä on Kaukoidän 

poliittinen tilanne ja tapahtumat. Pohdin myös muiden maiden – erityisesti Japanin 

– vaikutusta Yhdysvaltain suhtautumiseen Filippiinien kysymyksessä. Syvenevä 

talouden taantuma korosti kaupallista puolta Filippiinien kysymyksessä. Asia 

liitettiin usein tullipolitiikkaan ja siitä käytyyn kiistaan. Siksi tullipoliittisella 

keskustelulla on olennainen merkitys itsenäisyyskysymykseen. Kaiken kaikkiaan 

on tärkeä analysoida, mikä osuus kaupallisilla tekijöillä oli Filippiinien 

itsenäisyyskysymykseen. 

Vuosisadan alussa itsenäisyys käsiteenä poikkesi siitä, mitä se on nykyään. 

Imperialistinen ajattelutapa oli edelleen vallitsevaa ulkopolitiikassa – tosin sen 

vahvimmat ajat olivat takanapäin. Yleisenä tendenssinä oli ajatella, että suurilla 

dynastioilla ja voimakkailla valtioilla oli tietynlainen oikeus holhota heikompia 

kansoja ja myös turvata näitä. Esimerkiksi poliittisen instituutin tutkija professori 

George H. Blakeslee kirjoitti vielä 1920-luvulla, että ” …pienet ja heikot valtiot – 

kuten esimerkiksi Naurun saari – eivät koskaan tule olemaan itsenäisiä, vaan ne 

tulevat aina kuulumaan jollekin vahvemmalle hallitsijalle kuten tässä tapauksessa 

Isolle-Britannialle.”25 

Kun kysymys on poliittisesta päätöksestä, on yleisellä mielipiteellä aina 

merkitystä. Varsinaisia mielipidemittauksia ei kyseisenä aikana vielä tehty26, mutta 

ajan lehdistön voi jossain määrin katsoa edustavan yleistä mielipidettä – etenkin 

kun lehdistön kilpailu lukijoista oli voimakasta. Erilaisia lehdistösurvey’tä 

siteerattiin usein kongressissa, ja niillä vaikutti olevan painoarvoa. Filippiinit olikin 

suhteellisen runsaasti esillä liittovaltion sanomalehdistön palstoilla. Toisaalta 

täytyy huomoida, että lehdistöllä oli myös yleistä mielipidettä muokkaava vaikutus. 

Erilaisten etujärjestöjen rooli oli jo 1930-luvun Yhdysvalloissa huomattavan 

voimakas. Etujärjestöjen tehtävä oli luonnollisesti ajaa jäsentensä ja 

edunvalvottaviensa etua. Tähän pyrittiin usein keinoja kaihtamatta. Poliittisiin 

päättäjiin kohdistuva lobbaus on sen vuoksi merkittävä ja erityisesti huomioon 

otettava näkökulma tutkimuksessani. Lobbaus on aina ollut hyvin haasteellinen 

tutkimuksen kohde, mikä johtuu sen peitellystä ja salatusta luonteesta. 

                                                        
25 Blakeslee 1926, 2. 
26 Tosin George Gallup (1901–1984) alkoi kehittää mielipidemittauksia, mutta ne alkoivat yleistyä vasta 
vuosikymmenen puolivälin jälkeen. 



23 

Ajallisesti tutkimukseni ajanjakso alkaa vuodesta 1929, jolloin Filippiinien 

itsenäisyyskysymys nousi pysyvästi kongressin asialistoille. Itsenäisyydestä oli 

toki keskusteltu useita kertoja aiemminkin Yhdysvaltain kongressissa, mutta tällä 

kertaa alkoi poliittinen prosessi, joka johti lopullisen itsenäisyyslain 

hyväksymiseen kongressissa keväällä 1934. Koska itsenäisyyskysymyksen juuret 

juontavat vuosisadan vaihteeseen, on välttämätöntä tarkastella ennen vuotta 1929 

tapahtunutta poliittista kehitystä. Tätä tarkastelen ensimmäisessä luvussa. 

Itsenäisyyslain parlamentaarisen käsittelyn kannalta painottuvat vuodet 1931–1933 

sekä alkuvuosi 1934. Kahdessa viimeisessä alaluvussa tutkin, miten suhtautuminen 

muuttui lain hyväksymisen jälkeisinä kuukausina ja ajoitan tutkimukseni vuoden 

1934 loppuun. 

Tutkimuksen ensimmäinen pääluku tuo esille Yhdysvaltain ja Filippiinien 

suhteiden kehittymisen vuoteen 1929 asti. On välttämätöntä selvittää taustatekijöitä 

näin pitkältä aikaväliltä, sillä itsenäisyyskysymyksen voi katsoa alkaneen jo siitä, 

kun Yhdysvallat liitti Filippiinit alueisiinsa. Yhdysvaltalaisten suhtautumisella 

Filippiinejä kohtaan oli pitkät juuret. Toisessa pääluvussa analysoin ns. Kingin 

lakialoitetta. Sillä oli laajempaa keskustelua herättävä vaikutus Filippiinien 

itsenäisyydestä. Tutkittavana on myös eri tahojen, sekä yhdysvaltalaisten että 

filippiiniläisten, suhtautumisen muuttuminen. Kolmannessa pääluvussa tutkin 

varsinaisen itsenäisyyslakiin johtaneen senaatin valiokunnan päätöksen syntyä ja 

taustatekijöitä. Myös hallinnon suhtautuminen on keskeisenä analyysin kohteena. 

Tuon esille filippiiniläisten vaikutuksen itsenäisyyden kannatuksen mahdolliseen 

muuttumiseen Yhdysvalloissa. Neljännessä pääluvussa analyysin painopisteenä 

ovat itsenäisyyslakiesityksen hyväksyntä kongressissa sekä lain vastustajien 

aktivoituminen ja heidän suhtautumisensa. Liittovaltion hallinnon johtavien 

virkamiesten suhtautuminen on erityisen tutkimuksen kohteena. Viimeisessä 

pääluvussa syvennyn lisäksi lain hyväksymiseen johtaneeseen prosessiin ja 

analysoin eri poliittisten toimijoiden suhtautumisen syitä sekä etsin ulkopoliittisen 

perspektiivin vaikutuksia suhtautumiseen ja ratkaisuun. Tutkin myös 

suhtautumisen muutoksia lainsäädännön loppuvaiheessa ja pian sen jälkeen. 

Lähteet ja menetelmät 

Tutkimuslähteistön kaksi pääosaa muodostavat Yhdysvaltain hallinnon asiakirjat, 

jotka koskevat Filippiinejä tutkimuksen kohteena olevana aikana. Filippiinien 
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hallinto oli keskitetty saaristoasiain osastolle eli BIA:n27 alaisuuteen. Tämä arkisto 

on kokonaisuudessaan Yhdysvaltain kansallisarkistossa (NARA) Marylandissa.  

Arkistosta löytyvät johtavien virkamiesten ja muiden tutkimuksen kannalta 

keskeisten politiikkojen henkilökohtaiset paperit. Toinen tärkeä päälähteistö on 

kongressin asiakirjakokoelma eli Congressional Records (CR). Filippiinien 

itsenäisyydestä käyty virallinen poliittinen keskustelu kongressin molemmissa 

kamareissa on tallennettu kyseiseen kokoelmaan. 

Lisävalaistusta tapahtumiin saa Foreign Relations of United States -

asiakirjakokoelmasta (FRUS). Tähän sarjaan on koottu liittovaltion 

ulkoasiainhallinnon kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja. Filippiinien osalta kokoelmaan ei 

ole koottu kovin kattavasti aineistoa. Osasyynä lienee se, että Filippiinien hallinto 

oli sijoitettu sotaministeriön alaisuuteen, tosin vuodesta 1933 lähtien Filippiinit 

alkavat olla huomattavasti enemmän esillä ulkoasiain hallinnon asiakirjoissa. Tämä 

selittynee sillä, että Filippiinien asioita alettiin käsitellä aikaisempaa enemmän 

ulkopoliittisena kysymyksenä. Lähteenä kyseistä aineistoa heikentää se, että siihen 

on valikoiden valittu asiakirjoja. Tällöin Yhdysvalloille epäedullisia asiakirjoja on 

saatettu jättää tarkoitushakuisesti kokoelmasta pois. FRUS:in asiakirjat antavat 

kuitenkin laajemman perspektiivin tutkittavan ajan tapahtumille ja Yhdysaltain 

suhtautumiseen ulkovaltoja kohtaan. 

Filippiinien itsenäisyys oli Yhdysvaltain kongressin käsissä. Tästä huolimatta 

filippiiniläisillä poliitikoilla ja kansalla oli sangen merkittävä rooli tapahtumien 

kulussa. Etenkin Filippiinien senaatin puheenjohtajan ja sittemmin saarivaltion 

ensimmäisenä presidenttinä toimineen Manuel L. Quezonin rooli oli merkittävä. 

Hän nautti suvereenia kansansuosiota ja oli arvostettu myös Yhdysvalloissa. Hänen 

henkilökohtainen kirjeenvaihtonsa antaa olennaista lisävalaistusta tapahtumien 

kulkuun ja epäviralliseen poliittiseen keskusteluun.28 

Lähteenä on Ison-Britannian ulkopoliittinen asiakirjakokoelma, British 

Documents on Foreign Affairs (BDFA), josta löytyy etenkin kaupallisia asioita 

koskevaa monipuolista lähdemateriaalia. Kriittisesti käytettynä BDFA antaa hyvän 

lisän tutkimukseen, sillä se sisältää ulkopuolisen, englantilaisen havainnoitsijan 

näkemyksiä Yhdysvaltain politiikasta – toki lähtökohtana Ison-Britannian oma etu. 

                                                        
27 BIA eli Bureau of the Insular Affairs oli osasto Yhdysvaltain sotaministeriössä. Sen hallinnonalaan 
kuuluivat liittovaltion tietyt erityisalueet vuosina 1902–1939. Osaston perustaminen oli seurausta 
Espanjaa vastaan käydystä sodasta, jossa liittovaltion hallintaan siirtyivät Filippiinit, Kuuba ja Puerto 
Rico. Kyseisestä sodasta juontuu myös se, että osaston kuului sotaministeriöön. Vuonna 1939 osasto 
muutettiin sisäministeriön alaisuuteen. 
28 Manuel L. Quezonin henkilökohtaiset paperit ovat Filippiinien kansalliskirjastossa Manilassa. 
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Historiantutkija Waldo H. Heinrichs toteaa, että on tärkeä tutkia juuri 

esimerkiksi Iso-Britannian arkistoja saadakseen laajemmin tietoa Yhdysvaltain 

ulkoasianhallinnon toimista etenkin Kaukoidässä 1930-luvulla. Yhtenä – ehkä 

hieman varauksellisesti suhtauduttavana – perusteluna Heinrichs piti sitä, että 

voimakkaan lamakauden alkaminen käänsi liittovaltion politiikan painopisteen 

sisäpoliittiseen suuntaan.29  Täytyy korostaa, että BDFA:n asiakirjojen antaman 

tiedon suhteen tulee olla metodisesti tarkkana; Ison-Britannian edustajien 

kirjeenvaihdon tehtävänä on lähinnä antaa asiantuntevaa lisävalaistusta 

sekä ”ulkopuolisen tarkkailijan” näkemystä asioihin. Tällöin kuitenkin pyrittävä 

ottamaan huomioon, mikä oli brittien intressi Filippiinien kysymyksen suhteen. 

Etenkin puolustukselliset – Filippiinien suhteen laivaston – näkökulmat korostuivat. 

Iso-Britannian Yhdysvaltain suurlähettiläänä vuoden 1930 alussa aloittanut Sir 

Ronald Lindsay toimi nimitykseen asti Iso-Britannian apulaisulkoministerinä ja 

että tässä tehtävässä hänen erityisalaansa olivat kansainväliset 

laivastosopimukset. 30  Filippiinien tulevaisuudella oli huomattavaa merkitystä 

myös Isolle-Britannialle, joka oli voimakkaasti läsnä Kaukoidässä. 

Lähdeteoksia ja muistelmia olen käyttänyt rajoitetusti tapahtumien kulun 

selvittämisessä. Vasta tapahtumien selittämisessä ja syvällisemmässä analyysissä 

olen huomioinut niitä enemmän. Yhtenä tärkeänä lähdeteoksena voi mainita 

Filippiinien varakuvernöörinä vuosina 1933–1935 toimineen Joseph Haydenin 

laajan tutkimuksen Filippiineistä.31 

Tutkimuksen kohteena olevana aikana Yhdysvaltain ulkoministerinä olivat 

Henry L. Stimson ja hänen seuraajansa Cordell Hull. Molempien muistelmista saa 

lisää tietoja asioiden kulkuun. Muistelmateosten suhteen tulee olla erityisen 

kriittinen. Parhaimmillaan ne antavat hyvää lisävalaistusta tapahtumien kulkuun, 

etenkin poliittisiin motiiveihin. Esimerkiksi presidentti Herbert Hooverin 

muistelmien käytön suhteen olen ollut varauksellinen ja kriittinen sen sisältämien 

lukuisien epätarkkuuksien vuoksi32. 

Yksittäisten poliitikkojen tai liikemiesten henkilökohtaisten arkistojen 

läpikäynti olisi periaatteessa mahdollista. Arkistojen hajanaisen sijainnin takia 

läpikäyntiin käytettävä aika ja työmäärä eivät kuitenkaan oletettavasti ole suhteessa 

hyötyyn, jota läpikäynnistä olisi vastattaessa tämän väitöskirjan keskeisiin 

                                                        
29 Heinrichs 1972, 253–258. 
30 Lindsay toimi Yhdysvaltain suurlähettiläänä aina vuoteen 1939 asti. New York Times, 18.11.1929. 
31 Hayden 1945. 
32 Epätarkkuuksista otan esille pari esimerkkiä myöhempänä käsittelyluvuissa. Ks. myös Friend 1965, 
104; Ferrel 1957, 252. On hyvä huomioida, että Herbert Hoover kirjoitti muistelmansa vanhuksena. 
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kysymyksiin. Filippiinien itsenäisyyslain säätämiseen liittyi satoja henkilöitä. 

Yksittäisten poliittisten toimijoiden tai liikemiesten osuus ei näin ollen muodostune 

siinä määrin keskeiseksi, että tutkimustehtävään vastaaminen edellyttäisi 

yksittäisen poliittisen toimijan henkilökohtaisen arkiston perinpohjaista tutkimista. 

Väitöskirjassa jo analysoitu lähdeaineisto ei myöskään sisällä vihjauksia siihen, 

että yksityisarkistoista voisi löytyä analyysin kannalta merkittävää lisäaineistoa 

tutkimustehtävän kannalta. 

Tieteellisen tutkimuksen onnistumisen edellytys on, että tutkimuksen 

menetelmät ovat kristallinkirkkaana ohjenuorana ja työkaluina pyrittäessä niihin 

tavoitteisiin, joita tutkimukselle on asetettu. Historiantutkimuksessa työkalujen 

kirjo on moninainen. Keskeisintä on käydä vuoropuhelua kirjallisten dokumenttien 

kanssa pyrkien muodostamaan tulkinta menneestä. Täydellisen totuuden 

saavuttaminen on mahdottomuus, mutta se on päämäärä, johon tulee herkeämättä 

pyrkiä ja se on myös tämän tutkimuksen keskeisin kantava voima ja tavoite. 

Filippiinien itsenäistymisessä oli hyvin pitkälle kysymys poliittisten 

toimijoiden tekemistä valinnoista, jotka syntyvät monimutkaisten 

kausaalisuhteiden seurauksena. Yksittäisen henkilön toiminta ei välttämättä 

noudata hänen mielipidettään tai oikeustajuaan, vaan siihen voivat vaikuttaa monet 

erilaiset ulkopuoliset tekijät ja vaikuttimet. Erityisesti poliittisten toimijoiden 

kirjeitä ja muistioita tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että niissä on usein 

kätkettynä ”self-serving” -tendenssi. On täysin luonnollista ja inhimillistä, että asiat 

nähdään oman tilanteen, oman viiteryhmän tai vaikkapa urakehityksen kannalta 

edullisessa valossa. 

Kun pyritään tulkitsemaan menneen ajan ihmisen ajatuksia ja toimintaa, ollaan 

lähellä hermeneuttista menetelmää. Hans-Georg Gadamer kuvasi hermeneuttista 

tulkitsemisprosessia oman horisontin sulautumiseksi yhteen tekstin horisontin 

kanssa pyrittäessä lähestymään totuutta. Hän korosti, että puhdas ymmärtäminen 

tai eläytyminen hengentieteissä ei ole koskaan mahdollista, vaan tutkija tutkii 

kohdetta muodostaen hermeneuttisen kehän kohteensa kanssa. Tässä 

hermeneuttisessa kehässä tutkijan esiymmärrys paranee ja kehittyy 

kommunikaatiossa tekstin tai muun tutkimusobjektin kanssa, mutta ei koskaan 

saavuta lopullista samankaltaisuutta tämän kanssa. Gadamerin mukaan traditiolla 

on suuri merkitys tekstin tulkinnassa, jota on vaikea päästä siitä syntyvän 

leimaavan esituomion takia pakoon.33  Tästä syystä näen tutkimuksessani eduksi 

kulttuurisen ja maantieteellisen etäisyyden tutkimuksen kohteeseen. Tutkijan tulee 

                                                        
33 Gadamer 2004, passim. 
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käydä jatkuvaa interpretaatiota itsensä ja asenteidensa suhteen pyrkiessään 

mahdollisimman lähelle totuutta tulkitessaan menneisyyttä, analysoidessaan 

lähteitä ja tehdessään johtopäätöksiä. 

On olennaista huolellisesti ja varovaisesti eritellä päätöksiin vaikuttaneita 

ulkoisia syitä punniten niiden keskinäisiä voimakkuuksia. Koska tutkimus tehdään 

pääosin arkistolähteisiin nojaten, on vuorovaikutuksellisten suhteiden 

tulkitseminen erityisen haastavaa. Asiakirjoihin, kirjeisiin, muistioihin ja 

artikkeleihin liittyen tulee pyrkiä tulkitsemaan kirjoittajan intentionaalinen objekti 

eli toisin sanoen löytämään kirjoittajan tarkoitusperä suoraan sanoista tai sanojen 

takaa. Metodisessa pohdinnassa voi myös mennä vielä syvemmälle kysyen, 

perustuvatko poliittisten toimijoiden sanat, kirjoitukset ja ajatukset analyyttiseen ja 

abstrahoivaan ajatteluun vai perustuvatko ne enemmän asenteiden värittämiin 

kokemuksiin tai jopa intuitiiviseen päätöksentekoon. 

Mikäli puhutaan erityisistä koulukunnista tai suuntauksista tutkimisen suhteen, 

on metodinen lähtökohtani lähimpänä ns. ranskalaista koulukuntaa34, jossa pyritään 

löytämään syvällisempiä tekijöitä asioiden vaikuttimiksi. Yhdyn myös 

koulukunnan uudempaan suuntaukseen, jossa painotetaan turvallisuus- ja 

taloustavoitteiden ensisijaisuutta. 35  Yhdysvaltain ulkopolitiikan ollessa 

kysymyksessä korostuu erityisesti taloudellinen aspekti, kuten Akira IriyeIIe 

ranskalaisen koulukunnan oppi-isiä siteeraten tähdentää.36 Huomionarvoisia ovat 

myös Quentin Skinnerin teoriat ja ajatukset tulkittaessa menneisyyden poliittisten 

toimijoiden puheita ja tekstejä. Skinnerin mukaan tulee mennä ikään kuin 

syvemmälle ja yrittää löytää poliittisen toimijan päämäärä ja tavoite. Poliittisissa 

puheissa on usein retoriikkaa ja metaforia; niitä ovat usein muovanneet aikaan ja 

paikkaan sekä silloiseen tilanteeseen liittyneet ulkoiset tekijät.37  Analysoitaessa 

puheita on pyrittävä asettamaan se silloiseen tilanteeseen, aikaan ja paikkaa pyrkien 

ikään kuin näkemään puheen syntyhetkeen. 

Kansainvälisten suhteiden historian tutkimuksessa puhutaan ilmiön 

välittömistä kausaalisista syistä ja toimijoiden tavoitteisiin liittyvistä finaalisista 

syistä. Käytännön tutkimustyössä eroa näiden tekijöiden kesken on usein vaikea 

varmasti selvittää ja monesti taustalla piilee liiallisen yksinkertaistamisen vaara.  

Liian herkästi tehty yleistys, luokittelu ja leimaaminen usein peittävät tapahtumien 

luonnollisen inhimillisyyden ja Inhimillisen tekijän osuuden menneissä 

                                                        
34 Ks. esim. Renouvin & Duroselle 1966, passim. 
35 Duroselle 1982, passim. 
36 Iriye 1972, 230–231. 
37 Ks. esim. Skinner 2006, 94–112. Ks. myös Charteris-Black, 2–19. 



28 

tapahtumissa. Alttius yleistämiseen ja ”mukaan menemiseen” on tutkijan 

sudenkuoppa; väitteestä, olettamuksesta tai spekuloinnista helposti seuraa 

valikoiden toisen tutkijan siteeraus, lainaus tai vahvistus ja näin 

prosessoituu ”tietoa”. 

Vaikka tämän tutkimuksen painopiste on Yhdysvaltain hallinnon ja kongressin 

politiikka, liittyvät siihen olennaisesti kansanväliset suhteet. Tällöin valtioita 

voidaan tarkastella toimijoina, osana kansainvälistä yhteisöä. Englantilaisen 

kansainvälisen suhteiden koulukunnan mukaisesti valtiot muodostavat ikään kuin 

globaalisen pelikentän, jossa valtiot ovat toimijoita ja pyrkivät edistämään ja 

ylläpitämään olemassaoloaan kykyjensä mukaan. Etenkin tutkittaessa 

Yhdysvaltain, Japanin ja Ison-Britannian suhtautumista toisiinsa, antaa kyseinen 

koulukunta hyvän lähestymistavan rekonstruktiolle. Englantilainen kansainvälisten 

suhteiden koulukunta on kuitenkin nykyisin melkoisen pirstoutunut ja suhteellisen 

hajanainen jakaantuen useisiin alempiin koulukuntiin. Ratzin mukaan jokainen 

lähestymistapa, teoria, paradigma tai malli tarjoaa osaltaan työkaluja 

kansainvälisten kompleksisten suhteiden ymmärtämiseksi, mutta mikään niistä ei 

ole kuitenkaan sinänsä riittävän kattava yksin käytettäväksi.38 Yhdysvaltalaisessa 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa se ei ole saanut kovin vahvaa jalansijaa.39         

Tutkimusmenetelmäni pääpaino on historiallis-kvalitatiivisessa metodissa ja 

sen mukaisesti noudatan huolellisuutta ja varovaisuutta etsiessäni tapahtumille 

uusia yhteyksiä, selityksiä ja vastauksia. Suhtautumisen analyysissä käytän apuna 

vertailevaa metodia. Vertailemalla esimerkiksi kongressin huoneiden välistä 

suhtautumista voi toisinaan löytää tukea päätelmille, joita lähteet eivät suoraan 

kerro. Hyvän lisänäkökulman tutkimukselle saa, kun vertaa ulkopuolisen 

tarkkailijan, tässä tutkimuksessa lehdistön ja Ison-Britannian Yhdysvaltain 

edustuston, havaintoja asioiden kulusta. Vertailussa kuten muussakin tulkinnassa 

on pyrittävä varovaisuuteen ja tarkkuuteen. 

Yhdysvaltain Filippiinien -kuvaan paneutuva tutkimus antaisi hyvän 

lisänäkökulman tutkimukselleni, mutta tiettävästi sellaista tutkimusta ei ole tehty. 

Tosin Alfred McCoy ja Servando D. Halili Jr. tuovat esille kahden erilaisen kansan 

stereotypioita toisistaan käyttäen tutkimuksissaan pääasiallisina lähteinä 

pilapiirroksia. He tuovat oivalla tavalla esiin vallinneita asenteita puolin ja toisin. 

Kuvatutkimukset tuovat esille sen, että Filippiinit aiheuttivat voimakkaita tuntoja 

                                                        
38 Ratz 2008. 172. 
39 Ks. esim. Jordan 2012, 21–28; Buzan 2004, passim; Linklater & Suganami, 411, 47–58. 
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amerikkalaisissa – jo pelkästään siksi, että vuosisadan vaihteen väkivaltaisista 

tapahtumista johtuen Filippiinejä pidettiin häpeällisenä painolastina40. 

Kun tutkinnan kohteena on kaksi eri kansaa, muodostuvat stereotypiat 

keskeisiksi. Kuten mielikuvatutkimuksessa on todettu, ovat stereotypiat 

vastustuskykyisiä muutoksille. Kun kaksi hyvin erilaista kulttuuria kohtaa, ovat 

nämä stereotypiat voimakkaampia. Esimerkiksi stereotypiat naapurimaista eivät 

ole niin voimakkaita, mikä johtuu runsaasta kanssakäymisestä.41 Tästä huolimatta 

voi olettaa, että amerikkalaisten kuva filippiiniläisistä muuttui ainakin jonkin 

verran niinä vuosina, jolloin itsenäisyyskysymys oli ajankohtaisimmillaan.  Se 

johtui siitäkin, että Filippiinit oli mediassa enemmän esillä. Toisaalta, kuten Olavi 

K. Fält toteaa, myös oman maan poliittiset ja taloudelliset tekijät muovaavat kuvaa 

vieraasta kulttuurista. 42  Suurin poliittinen muutos lienee ollut isolationismin 

voimistuminen, mutta etenkin vaikea valtion taloudellinen tilanne toimi kuvaa ja 

suhtautumista muuttavana faktorina. 

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat poliittiset päätökset. Tällöin mielipiteellä 

on enemmän painoarvoa kuin mielikuvalla. Toki aina mielikuva on myös poliittisen 

mielipiteen taustalla, mutta tutkittaessa suhtautumista poliittiseen päätökseen ovat 

mielipiteet ja niiden muuttuminen keskeisiä. 

Oman viitekehyksensä luo rasismin tutkimus, joka on etenkin viime aikoina 

noussut esille yhdysvaltalaisessa historiankirjoituksessa. Tämän tutkimuksen 

kokonaisuus huomioon ottaen kuvatutkimuksen menetelmät ja rasismin tutkimus 

antavat hyvän lisäaspektin ja avustavan näkökulman tutkimustyöhön. Esimerkkinä 

rasismintutkimuksesta voi mainita Paul A. Kramerin tutkimuksen43, joka lähestyy 

aihetta kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta. Hän näkee amerikkalaisten 

suhtautumisen Filippiineihin olleen alistavaa ja ajalleen tyypillistä rotuajattelun 

värittämää. En lähde kovin syvällisesti tutkimaan tätä näkökulmaa, mutta pyrin 

ottamaan huomioon, miten rodullinen asennoituminen heijastuu poliittisten 

päättäjien asenteissa ja mielipiteissä. Todettakoon vielä, että kuva- tai rotututkimus 

aihepiiristä vaatisi oman tutkimuksensa. 

Yleisellä mielipiteellä oli ja on ollut tärkeä vaikutus poliittisiin päätöksiin. 

Filippiiniläisen historioitsijan Renato Constantinon mukaan historian 

                                                        
40 Amerikkalaisten oli vaikea niellä sitä tosiasiaa, että he olivat sotineet vapautensa puolesta taistelevia 
filippiiniläisiä vastaan. Filippiineillä eniten puhutun tagalogin kielen ”kunniavelkaa” tarkoittavasta 
sanasta ”utang na loob” muodostui käsite. Sillä painotettiin sitä velvollisuutta, mikä Yhdysvalloilla oli 
Filippiinejä kohtaan väkivaltaisen itseensä liittämisen seurauksena. Friend 1965, 35–41. 
41 Fält 2007, 221–229; Alenius 2002, 59–63. 
42 Fält 2002, 10. 
43 Kramer 2006. 
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tutkimuksessa sivutetaan massojen mielipide ja laitetaan liikaa painoa politiikan 

kärkihenkilöille. Kuitenkin poliittiset johtajat yleensä saavat mandaattinsa 

tavalliselta kansalta ja pyrkivät toimissaan heijastelemaan suurten massojen tahtoa 

ja etua.44 Tutkimuksen kannalta on ongelmallista, että 1930-luvun alussa ei paljon 

tehty systemaattisia mielipidemittauksia. Ennen systemaattisten 

mielipidemittausten kehittymistä 45  on nojauduttava sanomalehdistön ja 

etujärjestöjen tulkintoihin yleisen mielipiteen heijastajina. Kuten edellä jo tetesin, 

lehdistöllä oli myös yleistä mielipidettä muokkaava vaikutuksensa ja sillä oli 

epäilemättä huomattava vaikutusvalta yksittäisiin politiikkoihin ja päättäjiin jo 

tuolloin.46 

Tutkimuksen rakenteesta voi todeta, että päälukujen osalta on pyritty 

kronologiseen lähestymistapaan. Alaluvuissa tutkimuskohteisiin liittyviä 

kysymyksiä ja osa-alueita on käsitelty myös systemaattisesti siten, että on pyritty 

pysymään kronologisessa järjestyksessä. Erityisesti tutkimuksen loppupuolella 

taloudellisia ja puolustuksellisia tekijöitä koskevissa luvuissa kronologia hieman 

säröilee, sillä tavoitteena on luoda mielekkäitä kokonaisuuksia. 

                                                        
44 Constantino 1975, 6. 
45 Tieteellisesti tehdyt mielipidekyselyt alkoivat saada laajempaa huomiota ja julkisuutta 1930-luvun 
kuluessa. George Gallup kuului alan uranuurtajiin. Small 1996, 69. 
46 Yksittäiset kongressin edustajat pyrkivät olemaan hyvissä suhteissa lehdistön kanssa ja varoivat 
joutumasta lehdistön ”hampaisiin”.Informaatiolähteenä suuret päivälehdet olivat merkittäviä. Dahl 
1964, 11. 
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1 Yhdysvaltain ja Filippiinien suhteiden 
kehittyminen vuoteen 1929 asti ja 
kaupallisen tilanteen kärjistyminen 

1.1 Filippiinit Yhdysvaltain hallintaan 

Filippiinien itsenäisyyslaki muotoutui parin vuoden kuluessa 1930-luvun alussa. 

On kuitenkin välttämätöntä kuvata itsenäisyyteen johtanutta historiallista kehitystä 

siihen asti. Etenkin filippiiniläisestä näkökulmasta tarkasteltuna itsenäisyyden 

saavuttaminen oli vuosikymmeniä kestänyt prosessi, joka alkoi jo 

espanjalaisaikana ennen amerikkalaisten miehitystä. 

Yhdysvalloissa suhtautumista Filippiineihin on koko valtiollisen yhteyden ajan 

vaivannut epävarmuus. Kun vuonna 1899 päätös Filippiinien liittämisestä 

liittovaltion hallintaan syntyi, tapahtui se senaatissa vain yhden äänen enemmistöllä. 

Puolitoista vuosikymmentä myöhemmin Jones–lakina tunnetun lain yhteydessä 

äänestettiin senaatissa niin sanotusta Clarken muutosesityksestä, joka olisi tietyn 

ajan kuluttua taannut itsenäisyyden Filippiineille. Senaatissa muutosesitys 

hyväksyttiin vain yhden äänen enemmistöllä. Tämä muutosesitys kaatui kuitenkin 

edustajainhuoneessa. Pitkin 1920-lukua Filippiinien itsenäisyyden nostivat esille 

aika ajoin eri tahot. Vuonna 1929 alkoi monivaiheinen, vuosia kestänyt prosessi, 

joka johti lopulta Filippiinien itsenäisyyslain hyväksymiseen Yhdysvaltain 

kongressissa keväällä 1934. 

Yhdysvaltain kontaktit Filippiineihin juontavat juurensa 1700-luvun lopulle, 

jolloin Espanja asteittain avasi hallintaansa kuuluneen Filippiinien kauppaa 

ulkopuolisille maille. Kaupankäynnin ohella kulkeutui saaristoon myös kulttuurista 

vaihtoa. Amerikkalaisperäisten vapausaatteiden vaikutus isäntämaataan Espanjaa 

vastaan oli ilmeinen 1800-luvun loppupuolen filippiiniläisissä 

vallankumouksellisissa liikkeissä.47  Tapahtumat Espanjalle kuuluvassa Kuubassa 

johtivat Yhdysvaltain ja Espanjan suhteiden kiristymiseen niin, että maat ajautuivat 

sotaan vuoden 1898 alussa. Jo tätä ennen olivat kansallismieliset levottomuudet 

Espanjaa kohtaan puhjenneet Filippiineillä. Maan kansallismieliset, jotka olivat 

perustaneet vallankumouksellisen Katipunan48 -järjestön, toivoivat Yhdysvalloilta 

apua siirtomaaherransa kukistamiseen. Toukokuussa Yhdysvaltain Tyynenmeren 

                                                        
47 Stanley 1972, 291. 
48 Katipunan, joka tunnettiin myös lyhenteellä KKK, perustettiin vuonna 1892. Se oli salainen järjestö, 
joka pyrki vapauttamaan Filippiinit Espanjan alaisuudesta. Vuodesta 1899 lähtien kapina suuntautui 
amerikkalaismiehittäjää vastaan. Agoncillo 1990, passim. 
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laivasto kukisti nopeasti Espanjan Kaukoidän laivaston Manilan lahden taistelussa. 

Pian tämän jälkeen Espanja oli valmis antautumaan. Filippiiniläiset kokivat 

siirtomaaherransa kukistuneen. Katipunan-järjestö valitsi saarivaltion presidentiksi 

Emilo Aguinaldon, joka julisti maan itsenäiseksi tasavallaksi.49 

Yhdysvalloissa tapahtumat käynnistivät laajan ja ajoittain hyvin kiivaan 

poliittisen kädenväännön siitä, tulisiko saaret liittää osaksi liittovaltiota vai ei. 

Etenkin liittämistä kannattaneet ekspansionistiset 50  piirit näkivät Filippiineissä 

hyvän mahdollisuuden parantaa markkina-asemia Kaukoidässä. Kiinan 

markkinoille – jotka olivat jo tuolloin teollisuusmaiden tavoitelluimpia – Filippiinit 

antaisivat hyvän tukikohdan. Talouspiireille Filippiinit tuntuivat vielä 

huomattavasti lupaavammilta kuin vastikään Yhdysvaltoihin liitetty Havaiji51.52 

Maantieteellistä jakautumista saattoi myös havaita: Imperialistista 

ulkopolitiikkaa kannattaneet olivat pääosin teollistuneista koillisvaltioista tai 

muuten ulkomaankauppaa lähellä olevia tahoja. Samaiset piirit kannattivat ns. 

avointen ovien -politiikkaa 53  Kiinassa ja lukeutuivat pääosin republikaanien 

kannattajiin. 54  Olennaista on ottaa huomioon, että elettiin aikaa, jolloin 

eurooppalainen imperialismi oli Afrikassa kiivaimmillaan. Myös Yhdysvaltain 

ulkomaankaupalle kiihtyvä protektionismi loi eittämättä paineita uusien 

markkinoiden hankkimiseksi. Päähuomio tosin oli ollut jo kauan etelän suunnalla 

Latinalaisessa Amerikassa. Monroen oppi 55  oli edelleen keskeinen ohjenuora 

liittovaltion ulkopolitiikassa hilliten laajentumista toiselle mantereelle tai lähelle 

sitä. 

                                                        
49 Pratt 1950, 193–194.  
50  Ekspansionistit näkivät merentakaisen laajentumisen olevan luontaista jatkumoa liittovaltion 
laajentumisessa länteen. Taloudelliset ja kaupalliset näkökulmat olivat tärkeä motiivi. Merkittävimpiä 
ekspansionisteja oli silloinen apulaislaivastoministeri Theodore Roosevelt (1958–1919). Morris 2001 
luvut 21 ja 22.  
51 Havaji liitettiin Yhdysvaltain territorioksi nk. Newlandin päätöslauselman mukaisesti kesäkuun 15. 
päivänä vuonna 1898. SDUSH, Vol. II, 6–7. 
52 Irvine 1959, 174.  
53  Amerikkalaisten vientiä harjoittavien yritysten ja imperialististen piirien myötävaikutuksesta 
käynnisti vuosisadan vaihteessa ulkoministerinä toiminut John Hay avointen ovien politiikan Kiinassa 
vuonna 1899. John Hay’s circular letter, 6.9.1899. SDUSH, Vol. II, 8–9. 
54 Myrdal 1968, 142. 
55 Yhdysvaltain viidentenä presidenttinä toiminut James Monroella (1758–1831) oli ulkopoliittinen 
doktriini, jonka mukaan Euroopan valtioiden tuli pysyä poissa Amerikan mantereelta ja samoin 
toisinpäin. Doktriini ei suoraan liittynyt Aasiaan, mutta sitä sovellettiin luontevasti sinne, koska alueella 
oli paljon Euroopan valtioiden hallinnoimia alueita. Japani alkoi 1930- luvun alussa soveltaa omaa 
Monroe-oppia Aasiaan. Ks. esim. Bradley 2009, passim. 
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Espanjanvastaisen sodan aikana presidenttinä toiminut William McKinley56 oli 

voimakas Filippiinien liittämisen puolestapuhuja. Useissa puheissaan hän painotti 

Yhdysvaltain moraalista tehtävää saarilla; filippiiniläisiä tulisi sivistää ja valmistaa 

demokratiaan sekä itsenäisyyteen. 57  Hän pyrki puheissaan ja kirjoituksissaan 

välttämään kolonialismiin tai siirtomaihin liittyvää kieltä ja mieluummin verhosi 

samat ajatukset moraalisesti hyväksyttävämmillä ilmauksilla – mikä oli tyypillistä 

Yhdysvaltalaiselle imperialismille. Presidentti McKinleyn ajatteluun saattoi 

vakuttaa hänen metodisti-uskonnollinen taustansa. Amerikkalaisessa metodismissa 

on ollut keskeisenä lähetystehtävä ja huonompiosaisten auttaminen.58 

Filippiiniläiset eivät kuitenkaan saaneet Yhdysvalloista vapaustaistelunsa 

tukijaa. Espanjan antautumisen jälkeen amerikkalaiset miehittivät saarivaltion. 

Filippiiniläiset kokivat tulleensa petetyiksi. He eivät hyväksyneet miehitystä ja 

ryhtyivät veriseen sissisotaan.59 Taistelujen puhjettua Yhdysvaltain senaatti ratifioi 

Pariisin rauhansopimuksen 60 , johon kuului saariston ostaminen Espanjalta 20 

miljoonan dollarin kauppasummalla. 

Ulkopoliittisessa ajattelussa Yhdysvaltain kaksi pääpuoluetta eli demokraatit 

ja republikaanit olivat perinteisesti eronneet toisistaan. Vuosisadan vaihteessa jako 

ekspansionistien ja anti-imperialistien välillä ei selkeästi noudattanut puoluelinjaa. 

Myös anti-imperialistisempaa suuntausta ajaneiden demokraattien parissa oli 

laajentumispolitiikan kannattajia, kuten myös republikaanien joukoissa oli sen 

vastustajia. Tätä hajanaisuutta kuvastaa jo sekin, että ehkä kaikista 

voimakkaimpana sopimuksen ratifioinnin vastustajana tunnettu senaattori George 

Frisbie Hoar oli republikaani. 

Pariisin rauhansopimus hyväksyttiin senaatissa äänin 57–27 – tosin vain yhden 

äänen turvin, sillä kansainvälisen rauhansopimuksen ratifiointiin vaadittiin 

perustuslaissa kahden kolmasosan enemmistö. Rauhansopimuksen ratifiointi ja sen 

oikeutus käynnisti yhden pitkäkestoisimmista keskusteluista ja väittelyistä 

Yhdysvaltain poliittisessa historiassa. 

                                                        
56  William McKinley (1843–1901) toimi Yhdysvaltain 25. presidenttiä vuosina 1897–1901. Hänet 
tunnettiin imperialismin ja protektionismin kannattajana. McKinleyn uudelleenvalinta vuonna 1900 
nostatti tunteita Filippiineillä, sillä hänen vastaehdokkaanaan olleen demokraattien William Jennings 
Bryanin uskottiin olleen myötämielisempi Filippiinien itsenäisyyttä kohtaan. 
57 Ks. esim. Karnow 1990, 128.  
58 Phillips 2003, passim. 
59 Filippiinien vuosisadan vaihteen itsenäisyysliikkeen johtaja Emilio Aguinaldon (1869–1964) mielestä 
oli vaikea ymmärtää amerikkalaisten suhtautumista. Filippiineillä oli totuttu pitämään amerikkalaisia 
vapaus- ja demokratia-aatteita esimerkillisinä. Halstead 2006, 64–66, 75–79. 
60 Pariisin rauhansopimus allekirjoitettiin Pariisissa joulukuun 10. päivänä 1898. Senaatti ratifioi sen 6. 
helmikuuta 1899. 
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Anti-imperialistit (tai anti–retentionistit) vastustivat henkeen ja vereen 

laajentumista valtameren taakse sekä imperialismia ja siirtomaiden valtaamista 

ylipäätänsä.61 He näkivät merentakaisten alueiden hankkimisen olevan ristiriidassa 

perustuslain kanssa ja vetosivat useaan otteeseen maan korkeimpaan oikeuteen – 

tuloksetta. Anti-imperialisteille Yhdysvallat näyttäytyi esikuvana koko maailmalle 

taistelussa imperialismia ja toisen alistamista vastaan. Heille liittovaltio itsessään 

oli onnistuneen anti-imperialistisen kapinan tuote. Amerikkalaisten ja 

filippiiniläisten kesken puhjennut sota vahvisti edelleen anti-imperialistisia tuntoja. 

Filippiiniläisten taistelua verrattiin tilanteeseen, jossa Yhdysvallat itse oli reilut sata 

vuotta sitten. Jo kesällä 1898 osa anti-imperialisteista perusti kansalaisjärjestön 

American Anti-Imperial League (AAIL), joka keräsi riveihinsä aikansa vaikuttajia 

aina runoilijoista liikemiehiin. Anti-imperialistiset voimat kongressissa lienevät 

saaneet aikaiseksi, että Aasian mantereellekin tähdänneet ekspansionistit jättivät 

haaveensa uusista valloituksista sikseen ja keskittyivät Filippiinien pitämiseen. 

Kiista Filippiinien pitämisestä osana Yhdysvaltoja politisoitui enemmän 

puoluelinjojen mukaiseksi vuoden 1900 presidentinvaaleissa. Tähän asti 

keskustelua oli käyty suhteellisen asiakeskeisesti. Istuva presidentti McKinley 

pyrki republikaanien ehdokkaana toiselle kaudelle. Hän kannatti Filippiinien 

ehdotonta pitämistä Yhdysvalloilla. Republikaanien senaattorit ja 

edustajainhuoneen jäsenet keräsivät rivinsä McKinleyn taakse. Demokraatit 

kerääntyivät presidenttiehdokkaansa William Jennings Bryanin taakse ja halusivat 

Filippiinien kehityksen tapahtuvan enemmän heidän ehdoillaan. He halusivat myös, 

että saariston hallussapito olisi vain määräaikaista. Vaaleissa koetun tappion 

jälkeen demokraatit katkeroituivat.62  Seuraavina vuosina ”Filippiinien kysymys” 

herätti aina esille noustuaan voimakkaita tuntoja kongressin molemmissa huoneissa. 

Taistelut laajenivat Filippiineillä ja jatkuivat kiivaina ja verisinä sissisotina 

kevääseen 1901 saakka – muutamilla alueilla useiden vuosien ajan tämän 

jälkeenkin.63 Kaikkiaan tässä sodassa sai surmansa yli neljä tuhatta amerikkalaista 

ja yli 16 000 filippiiniläistä sotilasta. Tämän lisäksi noin 200 000 siviiliä menehtyi 

sodan välillisiin seurauksiin.64 

                                                        
61  Keskustelun kiivautta kuvaa se, että ensimmäisen kerran sitten sisällissotaa edeltävien vuosien 
keskustelu Filippiineistä johti nyrkkitappeluun senaatin istunnossa. Congressional Records (tästä 
eteenpäin CR) Vol. 35, 2080–2081. 
62 Golay 1998, 84. 
63 Pratt 1950, 194. 
64 Runsasta siviiliuhrien määrää selittää sodan aikaan riehunut karjarutto, mikä puolestaan aiheutti 
nälänhätää. 
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1.2 Ensimmäinen komissio 

Taistelujen laannuttua Filippiineillä silloinen presidentti William McKinley korvasi 

sotilashallinnon siviilihallinnolla. McKinleylle sota oli ollut ei-toivottu tahra 

liittovaltion hallinnon kilvessä, jota hän pyrki kaikin keinoin puhdistamaan. 

Ensisijainen tavoite oli herättää filippiiniläisten luottamus ja usko siihen, että 

amerikkalaiset olivat saarilla hyväntekijöinä. Katse kohdistettiin erityisesti 

etuoikeutettuun rikkaaseen espanjalaistaustaiseen maanomistajaeliittiin (ns. 

ilustrados), joiden kanssa pyrittiin molempia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön.  

Vuosisadan vaihtuessa kuitenkin tosiasia oli se, että Filippiinit oli siirtynyt 

Yhdysvaltain hallintaan. Filippiinien lisäksi myös Puerto Rico, Kuuba ja Guam 

olivat siirtyneet Espanjalta Yhdysvalloille. Senaatissa Filippiinejä koskevaa 

lainsäädäntöä varten perustettiin erityinen Filippiinien ja Puerto Ricon -komitea. 

Edustajainhuoneen puolella vastaavaksi elimeksi perustettiin saaristoasian 

komitea. 65  Kuuba poikkesi muista hallinnollisesti siten, että jo ennen sotaa 

Yhdysvallat oli pyrkinyt edistämään saarivaltion itsenäistymistä ja irrottautumista 

Espanjasta. Kuuba saikin jo vuonna 1901 oman perustuslakinsa, vaikka 

Yhdysvaltain holhoava ote maahan ja etenkin sen taloudelliseen elämään säilyi 

edelleen. 

William Howard Taft 66  nimitettiin Filippiinien ensimmäiseksi laajan 

toimeenpanovallan omaavaksi kenraalikuvernööriksi (ks. liite 2.). Apunaan hänellä 

oli pääosin amerikkalaisista virkamiehistä koostuva komissio, josta alettiin 

myöhemmin käyttää nimitystä ”Ensimmäinen komissio”. Kenraalikuvernööri 

yhdessä komissionsa kanssa alkoi kehittää Filippiinejä ja sivistää sen kansaa 

amerikkalaisesta näkökulmasta. Englannista tuli maan virallinen kieli. 

Koululaitosta kehitettiin emämaan mukaiseksi ja etenkin hallintokaupunki Manilan 

infrastruktuuria uudistettiin. 67  Hallinnon tavoitteena oli nostaa elintasoa 

Filippiineillä, saada amerikkalaisia maahanmuuttajia ja siten sitoa saaristo 

kiinteämmin osaksi Yhdysvaltoja.  

Osa filippiiniläisistä, etenkin espanjalaistaustaisen yläluokan edustajat, olivat 

alusta alkaen sangen yhteistyöhaluisia uutta miehittäjää kohtaan. Motiivina heillä 

oli useammin oma etu kuin kansan etu. Tämä kansanosa perusti Partido 

Federalista -puolueen, ja heidän keskeinen tavoitteensa oli saada Filippiineille 

                                                        
65 ”Senate Committee for the Philippines and Puerto Rico” ja ”House Committee on Insular Affairs”.  
66 William Howard Taft (1857–1930) toimi myöhemmin Yhdysvaltain presidenttinä kaudella 1909–
1913, sekä korkeimman oikeuden presidenttinä vuosina 1921–1930. 
67Annual Reports of the War Department for the Fiscal Year ended June 30, 1902, passim. Pratt 1950, 
194–197. 
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osavaltion asema ja siten maa liitetyksi kiinteämmin osaksi liittovaltiota. Asia eteni 

Yhdysvaltain kongressiin asti, mutta ei saanut siellä riittävää kannatusta. 

Vuonna 1902 kongressissa hyväksyttiin niukalla enemmistöllä ns. Cooperin 

laki 68 , jolla Filippiinit virallisesti liitettiin Yhdysvaltain alaisuuteen erillisenä 

alueena, jonka kansalaiset nauttivat Yhdysvaltain suojelusta. Liittämistä 

vastustaneet saivat sisällytettyä lakiin useita kohtia, joiden päämääränä oli saarten 

suojeleminen kolonialistiselta hyväksikäytöltä. Esimerkiksi yritysten 

maanomistusoikeutta ja kaivostoimintaa rajoitettiin. Samalla saaristo sai 

liittovaltioon tapahtuvaan vientiin osittaisen tullivapauden.69 

Cooperin laki sisälsi myös kaksikamarisen lakiasäätävän elimen perustamisen 

saarille. Sen alahuoneen edustajat valittaisiin vaaleilla filippiiniläisistä ja 

ylähuoneen muodostaisi Yhdysvaltain presidentin nimeämä komissio. 

Edellytyksenä lain toteuttamiselle oli sotatoimien päättyminen ja Yhdysvaltain 

suvereniteetin tunnustaminen. Hallinnollisesti Filippiinejä koskevat asiat alistettiin 

sotaministeriön alaisuuteen perustetulle saaristoasiain osastolle eli BIA:lle. 

Uusi laki osaltaan vauhditti filippiiniläisiä omistautumaan 

rauhanomaisemmalle tielle itsenäisyyspyrkimyksissään, ja lokakuussa 1907 aloitti 

toimintansa vaaleilla valittu ensimmäinen 80-jäseninen alahuone. Tosin sen 

lainsäädäntövalta oli rajattu koskemaan lähinnä sisäpoliittisia asioita, ja kaikki 

merkittävät lait tuli alistaa Yhdysvaltain presidentin vahvistettavaksi. Kaikkien 

lakien oli kongressin mallin mukaisesti tultava hyväksytyksi sekä alahuoneessa että 

ylähuoneena toimivassa komissiossa. Samana vuonna aloittivat ensimmäiset kaksi 

filippiiniläistä valtuutettua Yhdysvaltain kongressin alahuoneen jäseninä täysin 

puhe- ja läsnäolo-oikeuksin.70 

Pari vuotta myöhemmin kongressi sääti pitkän kädenväännön jälkeen ns. 

Payne–Aldrich -lain, jolla taattiin täydellinen vapaakauppa Filippiinien ja 

Yhdysvaltain välillä. 71  Vapaakaupan seurauksena Filippiinit joutui vähitellen 

taloudellisesti lähes täysin riippuvaiseksi Yhdysvalloista. Merkille pantavaa on, 

                                                        
68 Viralliselta nimeltään [Philippine Bill of 1902] "An Act Temporarily to provide for the administration 
of the affairs of civil government in the Philippine Islands, and for other purposes". Tunnetaan myös 
nimellä ”Philippine Organic Act” Hyväksyttiin 1.7.1902. Annual Reports of the War Department for 
the Fiscal Year ended June 30, 1903, Vol. X, 1903. 
69 Annual Reports of the War Department for the Fiscal Year ended June 30, 1902, Vol. X, 1903, passim.; 
Golay 1998, 87–89 
70  Yhdysvaltain presidentin vahvistettaviksi absoluuttisin veto-oikeuksin tulivat kaikki lait, jotka 
koskivat valuttaa, rahapolitiikkaa, julkisia maita, luonnonvaroja, tulleja ja maahanmuuttoa. Taylor 1964, 
77. 
71 Giesecke 1987, 72; Useimmille Filippiinien maataloustuotteille oli asetettu vuosittaiset kiintiöt. Nämä 
kiintiöt poistettiin ns. Underwood -tullilain myötä. Ninkovich 2001, passim.  
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että lakiasäätävän elimen filippiiniläisistä koostunut alahuone kritisoi 

vapaakauppaa, koska se oli jo silloin huolissaan maan kaupankäynnin 

yksipuolistumisesta ja riippuvuudesta emämaasta. Toisaalta tämä oli joidenkin 

johtavien republikaanipolitiikkojen tietoinen tavoite, jolla saattoi sitoa Filippiinit 

tiukemmin Yhdysvaltoihin.72 

Venäjän ja Japanin välillä vuosina 1904–1905 käyty sota aiheutti huomattavia 

muutoksia Yhdysvaltain puolustuksellisessa strategiassa. Japani syrjäytti Saksan ja 

Englannin suurimpana ulkopoliittisena uhkaajana. Filippiinien hallinnasta alkoi 

muodostua merkittävä ulkopoliittinen uhka Yhdysvaltain turvallisuudelle – jopa 

niin suuri, että imperialistisena tunnettu presidentti Theodore Roosevelt ryhtyi 

suunnittelemaan saarille itsenäistä asemaa.73 

Jo pitkään vähemmistöasemassa kongressissa olleet demokraatit näkivät tässä 

turvallisuusuhassa oivan ulkopoliittisen vaaliaseen. Vuoden 1910 vaaleissa 

demokraatit saivat enemmistön edustajainhuoneessa, ja senaatissakin voimasuhteet 

vaihtuivat vuoden 1912 vaaleissa. Demokraatit katsoivat siirtomaasuhteen olevan 

haitallinen molemmille osapuolille. He paheksuivat Filippiineille luotua uutta 

amerikkalaisen mallin mukaista infrastruktuuria. 

Huhtikuussa 1912 edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunnan74 enemmistö 

hyväksyi puheenjohtajansa William A. Jonesin tekemän lakialoitteen, jonka 

mukaan Filippiinit itsenäistyisivät vuonna 1921. Demokraatteja edustavan Jonesin 

lakialoite ei kuitenkaan edennyt edustajainhuoneen täysistuntoon ennen 

istuntokauden päättymistä. 75  Tällä kertaa vastustus tuli kuitenkin yllättävältä 

taholta: alahuoneen Filippiinien edustaja Manuel L. Quezon76 vastusti lakia, sillä 

itsenäistyminen tulisi liian pian eikä maa olisi valmis siihen.77 Tapaus oli kuitenkin 

merkittävä virstanpylväs siinä mielessä, että ensimmäisen kerran Filippiinien 

itsenäisyyttä koskeva lakialoite oli saanut enemmistön kongressin alahuoneen 

valiokunnassa. Osaltaan hyväksymistä edesauttoi se, että lakialoitteen takana ollut 

kongressiedustaja78 Jones itse johti kyseistä valiokuntaa. 

                                                        
72 Golay 1998, 96, 129–130. 
73 Roosevelt tiesi, että Yhdysvallat ei suostuisi Filippiinien linnoittamiseen ja varustamiseen riittävästi 
Japania vastaan. Wertheim 2009, 496–509. 
74 Committee on Insular Affairs 
75 CR, Vol. 48, 120; CR, Vol. 48, H.J. Res. 9, 5686–5718. 
76  Manuel Luis Quezon (1878–1944) toimi Filippiinien itsenäisyyslain säätämisen aikana senaatin 
puhemiehenä ja nousi 1930-luvulla maan kiistattomaksi johtajaksi. Hänet valittiin Filippiinien 
kansainyhteisön ensimmäiseksi presidentiksi vuonna 1935. 
77 McIntyre Gilbertille, 1.8.1912. BIA 364, RG 182 McIntyre pers.; Golay 1998, 167. 
78 Vakiintuneen kielikäytännön mukaan edustajainhuoneen jäseniä kutsutaan kongressiedustajiksi tai 
kongressimiehiksi. 
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Filippiiniläisen maanomistajaeliitin suhtautuminen itsenäisyyteen oli 

kaksinapaista. Toisaalta poliittista suosiota kansan keskuudessa edisti, kun 

julkisesti esitti vaatimuksia välittömästä itsenäisyydestä. Toisaalta taas 

hiljaisuudessa ymmärrettiin se tosiasia, että amerikkalaisten läsnäolo takasi eliitin 

vakauden ja maan nopeamman vaurastumisen ja että nopea itsenäistyminen 

saattaisi aiheuttaa poliittista turbulenssia ja eliittisen aseman vaarantumista.79 

1.3 Kohti autonomiaa 

Poliittinen valta vaihtui kongressin lisäksi myös Valkoisessa talossa. 

Demokraattien presidenttiehdokas Woodrow Wilson 80  tiedettiin imperialismin 

vastustajaksi. 81  Tosin hänen imperialismivastaisuutensa ainakin osaltaan johtui 

demokraattisen puolueen puolueohjelmasta. Vaalikampanjoinnistaan huolimatta 

hän presidenttinä valitsi konsensuslinjan; Filippiinien tuli saada itsenäisyys, mutta 

mitään määrättyä päivämäärä ei sille tullut asettaa. 

Vaikka Wilsonia pidettiin imperialismin vastustaja, kannatti hän etenkin 

presidenttikautensa viimeisinä vuosina kansainvälistä liberalismia. Häntä pidetään 

nimensämukaisesti ”wilsonismina” tunnetun ulkopoliittisen linjan luojana. 

Wilsonismin perusajatuksen mukaisesti Yhdysvaltojen tuli edistää demokratian 

edistämistä vanhalla mantereella ja muuallakin maailmassa.82 Wilsonismi on ollut 

edelleenkin ajankohtainen aatesuunta liittyen esimerkiksi Lähi-Idän sotilaallisiin 

interventioihin. Vastavoimana wilsonismille kehittyi muutamien senaattoreiden 

johtamana ”rauhanedistäjien” (Peace Progressives) aatesuuntaus. 

Wilson nimitti Francis B. Harrisonin Filippiinien kuudenneksi 

kenraalikuvernööriksi (ks. liite 2.), missä tehtävässä hän palveli koko Wilsonin 

virkakauden ajan. Harrison vakuutti, että Yhdysvaltain Filippiinien-politiikan 

tavoitteena tulisi vastaisuudessa olemaan pyrkimys saarten itsenäistymiseen. Hän 

pani toimeen heti virkaan astuttuaan laajan filippiiniläistämisohjelman. Harrisonin 

tavoitteisiin kuului myöntää filippiiniläisille niin paljon valtaa sisäisissä asioissa, 

kuin oli mahdollista vaarantamatta Yhdysvaltain suvereniteettia Filippiinien 

suhteen.83 Harrison nimitti ylähuoneena toimivaan komissioon viisi filippiiniläistä 

jäsentä, kun taas vähemmistöasemaan joutuneita amerikkalaisia oli vain neljä. 

                                                        
79 Ninkovich 2001, 60–61. 
80 Thomas Woodrow Wilson (1856–1924) toimi Yhdysvaltain 28. presidenttinä vuosina 1913–1921.  
81 Friend 1965, 3. 
82 Ks. esim. Knock 2009, passim. 
83 Buss 1977, 11. 
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Merkittävä käänne Yhdysvaltain kongressin suhteessa itsenäistymiseen 

tapahtui vuonna 1916, kun kongressi hyväksyi edustaja William Jonesin tekemän 

lakialoitteen, joka muutti Filippiinien lainsäädäntöelimen niin, että komission 

korvaisi yleisillä vaaleilla valittava senaatti. Tämän kyseisen Jones-lakina 84 

tunnetun lain johdannossa luvattiin Filippiineille itsenäisyys niin pian, ” … kun 

vakaa hallitus voidaan muodostaa.” Tästä tuli kenties siteeratuin lain johdanto-osa 

maailmassa ja myös itsenäisyysvaatimuksia eniten siivittänyt yksittäinen tekijä.85 

Jonesin-lain valmisteluun vaikutti osaltaan Filippiinien kongressiedustaja Manuel 

Quezon. Frank Ninkovichin mukaan Wilson oli tehnyt Quezonille hyvin selväksi, 

että johdanto-osan lupauksesta huolimatta mitään tiettyä itsenäistymispäivämäärää 

uuteen lakiin ei tule asettaa.  

Filippiiniläiset kokivat Jones-lain suurena voittona ja edistysaskeleena. He 

alituiseen korostivat lain johdannossa jo mantranomaiseksi muodostunutta lausetta, 

jossa luvattiin itsenäisyys ”… niin pian kuin vakaa hallinto saadaan muodostettua 

saarille.” – tosin määrittelemättömänä ajankohtana. Juuri tästä 

määräämättömyydestä versus määrättynä ajankohtana muodostui ydinkysymys 

myöhemmässä itsenäisyyskeskustelussa. Osalle filippiiniläisistä laki oli pettymys, 

ja sen myötä painostus itsenäisyyden puolesta voimistui.86 

Filippiineillä valtio-oppineetkin rinnastivat edellä mainitun Jones-lain 

johdannon lauseen osaksi lakia. He katsoivat, että ”vakaan hallinnon” kriteerit 

olivat täyttyneet ja että vakaa hallinto oli määritelty kansanvälisessä oikeudessa. 

Vaikka väite tuli valtio-oppineilta, ei heillä ollut tarkkaa viitettä, jolla he viittasivat 

kansainväliseen oikeuteen.87 

Euroopassa puhjennut maailmansota osaltaan vaikutti Jonesin lain 

hyväksymiseen. Filippiineistä ja sitä kautta läsnäolosta Kaukoidässä oli tullut 

huomattava turvallisuuspoliittinen uhka Yhdysvalloille, missä kansan enemmistö 

halusi ainakin kevääseen 1917 asti pysy erossa sodasta.  

 Lyhyehkö demokraattien valtakausi voimisti osaltaan filippiiniläisten toiveita 

täydellisestä itsenäisyydestä. Filippiiniläisiä valittiin yhä enemmän saariston 

ylimpiin hallintoelimiin. Myös alemmissa hallintoelimissä filippiiniläisten osuus 

kasvoi huomattavasti Harrisonin aikana. Käytännössä Filippiinit oli lähes 

autonomisessa asemassa, vaikka kenraalikuvernöörillä säilyi veto-oikeus 

                                                        
84 CR, Vol. 31, S. Res. 240. 
85 CR, Vol. 53, 12 830–12 835. 
86 Giesecke 1987, 48–50. Jones-lain tarkka sanamuoto: “…as soon as the stable government can be 
established in the Philippine Islands the sovereignity of United States will be withdrawn and Philipine 
independence recognized…” CR, Vol. 53, 12 732–12 844. 
87 Ks. esim. Kalaw 1919, 129–157. 
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lainsäädännön päätöksiin. Amerikkalaisten kannalta saariston hallinta muuttui 

haasteellisemmaksi. Yhdysvaltain oli entistä vaikeampi vaikuttaa Filippiinien 

kansalliskokouksen lainsäädännön kautta saariston asioihin ja kehitykseen. 

Filippiiniläisten oma agitaatio itsenäisyyden saavuttamiseksi sai uusia muotoja. 

Kongressin filippiiniläisedustajana toiminut Manuel Quezon oli perustanut 

Philippine People -lehden ajaakseen kansansa asiaa Yhdysvalloissa. Anti-

imperialistisesta yhteisöstä Quezon sai oivan yhteistyökumppanin lehden sisällön 

tuottamiseen ja yhteisen päämäärän ajamiseen. Filippiiniläistetyn 

kansalliskokouksen myötä itsenäisyyttä ajettiin uudella tavalla: Vuoden 1919 

alussa Yhdysvaltoihin matkasi ”Ensimmäinen itsenäisyyslähetystö” ajamaan 

saarten itsenäisyyttä. Lähetystön harmiksi presidentti Wilson oli tuolloin edelleen 

Pariisissa maailmansodan seurauksia selvittelemässä eikä siten voinut tavata 

lähetystöä.88  

Taloudellinen hyöty kahdenkeskisestä vapaakaupasta oli nostanut huimasti 

saarten talouskasvua. Tämä heijastui ainakin osassa kansaa siten, että 

itsenäisyyteen suhtauduttiin nyt jo varauksellisemmin; tuottoisa vapaakauppa 

etenkin sokerin osalta haluttiin säilyttää jatkossakin. Toisaalta Yhdysvalloissa 

alettiin yhä enenevässä määrin kiinnostua Filippiinien lupaavista luonnonvaroista 

ja kaupallisesta potentiaalista. Toinen itsenäisyyteen liittyvä, filippiiniläisille 

ongelmallinen asia oli turvallisuus. Yhdysvallat oli sodassa näyttänyt voimansa, ja 

maa oli siten hyvä turvatakuu Filippiineille. Kysymyksestä, tulisiko napanuora 

katkaista kokonaan emämaahan, oli jatkuvaa poliittista kädenvääntöä 

filippiiniläisessä politiikassa.  

1.4 Republikaanit takaisin valtaan – jarrua itsenäisyydelle 

Poliittinen tilanne Yhdysvaltain kongressissa heilahti jälleen toiseen suuntaan 

vuoden 1918 vaaleissa, joissa republikaanit saivat enemmistön kongressin 

molemmissa kamareissa. Koska republikaanit olivat perinteisesti enemmän 

retentionistejä ja imperialisteja, seurauksena oli se, että otetta Filippiineistä 

tiukennettiin ja samalla syytettiin demokraatteja välinpitämättömyydestä 

Filippiinejä kohtaan.89  Vuoden 1920 vaaleissa republikaanit vahvistivat edelleen 

asemiaan. Republikaanisen Warren G. Hardingin seurattua Wilsonia presidenttinä 

vedettiin monia Filippiinejä kohtaan tehtyjä myönnytyksiä ja lupauksia takaisin. 

                                                        
88 CR, Vol. 53, 9111.  
89 Buss 1977, 11. 
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Filippiinien talous oli kasvanut nopeasti sotavuosien aikana, kuten myös 

Yhdysvaltain kaupankäynti Aasiassa. Republikaaniset teollisuusmiehet 

myönsivätkin avoimesti, että Kaukoidän kaupalle Filippiinit oli tärkeä tukikohta. 

Myös Yhdysvaltain kauppakamari lausunnossaan tuki republikaaneja todeten, että 

Yhdysvalloilla täytyy olla Filippiinit tukikohtana, jos se aikoo jatkaa kaupallista ja 

poliittista toimintaansa Kaukoidässä.90 Republikaanien valtaantulo herätti useissa 

piireissä jopa vaatimuksia, että Filippiinit tulee liittää territoriona osaksi 

liittovaltiota täysine kansalaisoikeuksineen.91 

 Taloudellisesta kasvusta huolimatta Filippiineillä oli taloudellisia vaikeuksia. 

Poliittisten ristiriitojen seurauksena maa ajautui talous- ja finanssivaikeuksiin. 

Yhdysvalloissa syyttävä sormi käännettiin kohti Filippiinien kenraalikuvernööri 

Harrisonia, jonka uudistusvauhtia pidettiin liian nopeana ja radikaalina. Harrisonin 

hallinnon yritys- ja pankkitoimintakokeilujen epäonnistumiset pahensivat 

tilannetta. Toisaalta vaikeudet osoittivat etenkin itsenäisyyttä vastustaville piireille, 

että saarivaltio ei ollut vielä valmis itsehallintoon.92 

Presidentti Harding nimitti Harrisonin seuraajaksi Filippiinien 

kenraalikuvernöörin virkaan Leonard Woodin. Wood vastusti filippiiniläisten 

itsenäisyyshankkeita käyttäen itsevaltaisiksi ja epädiplomaattisiksikin 

luonnehdittuja keinoja itsenäisyyshankkeiden tukahduttamiseksi. Hänen 

toimintansa pikemminkin lisäsi kansallismielistä liikehdintää ja itsenäisyyttä 

ajavan Nacionalista 93  -puolueen (tästä eteenpäin myös nimi kansallispuolue) 

kannatusta saarilla. 94  Erityisen katkerana filippiiniläiset kokivat Woodin veto-

oikeudellaan leikkaamat määrärahat itsenäisyyslähetystöjen lähettämiseksi 

Washingtoniin. Wood perusteli päätöstä sillä, että on väärin käyttää verorahoja 

amerikkalaisvastaiseen toimintaan.95  On ymmärrettävää, että Woodin tehtävä ei 

ollut lähtökohdiltaan helppo: hänen tuli peruuttaa Harrisonin filippiiniläisille 

siirtämiä hallinto-oikeuksia. ja filippiiniläiset halusivat tiukasti pitää kiinni 

saavutetuista eduista. 

                                                        
90 Paske-Smith Curzonille, July 12, 1921, British Documents on Foreign Affairs, Part 2. Series C, North 
America. Volume 17. Latin America and the Philippines, 1919-1939, 18–19. (Tästä lähtien mainitaan 
lyhenne BDFA, nidos ja sivunumero) 
91 Golay 1998, 225. 
92 Golay 1998, 214–216. 
93 Nacionalista -puolue oli Filippiinien johtava puolue aina vuoden 1905 aluehallinnollisista vaaleista 
japanilaismiehitykseen saakka. Puolueen kannatus samaistui hyvin pitkälle itsenäisyyden 
kannattamisen kanssa. 
94 Presidentti Harding Filippiinien itsenäisyyslähetystölle, 22.6.1922. BIA 364–941; Perkins 1952, 32–
33. 
95 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1924. 27–33. 
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Presidentti Hardingin toimeksiannosta toteutettiin laaja ja kattava selvitys 

Filippiinien tilasta ja soveltuvuudesta itsehallintoon. Tämän seurauksena julkaistiin 

vuonna 1921 ns. Wood–Forbes-raportti, jonka johtopäätöksen mukaan Filippiinit 

eivät olleet valmiita itsenäisyyteen. Raportti herätti vastustusta ja katkeruutta 

filippiiniläisten keskuudessa. 96  Vaatimukset välittömästä itsenäisyydestä 

voimistuivat. Oli arvattavissa, että raporttia käytettiin välineenä palautettaessa 

Filippiinien hallintoa tiukempaan ruotuun Harrisonin vuosien jälkeen.  

          Filippiineistä käytävän keskustelun luonne muuttui Yhdysvalloissa 

1920-luvulla kahdella tapaa: Yhä enemmän keskustelua käytiin siitä, milloin 

Filippiinit olisi valmis itsenäisyyteen ja miten itsenäisyys turvattaisiin. Toisaalta 

myös vaatimukset Filippiinien liittämiseksi territoriona 97  liittovaltioon 

voimistuivat; esimerkiksi edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunnan 

puheenjohtaja Horace M. Towner esitti Filippiinien hallinnon korvaamista 

osavaltioiden kaltaisella hallinnolla. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut 

saarivaltion liittämistä territoriona osaksi liittovaltiota. Lakialoite ei kuitenkaan 

edennyt kongressissa.98 

Saariston kiinteää liittämistä Yhdysvaltoihin ajoi kenties voimakkaimmin 

Yhdysvaltain Kauppakamari (American Chamber of Commerce, tästä eteenpäin 

ACC 99 ).   Sen mukaan Filippiinit oli jo Pariisin rauhansopimuksessa liitetty 

territoriona liittovaltioon ja kongressilla ei ollut perustuslaillisia oikeuksia erottaa 

liittovaltioon kerran liitettyä aluetta. ACC:n mukaan Jones-lain esipuheessa luvattu 

itsenäisyys oli vain osa johdantoa – ei lain osa, joka velvoittaisi toimimaan.100 

Kauppakamari ymmärrettävästi näki Filippiineissä kaupallisen puolen. Yksi 

keskeinen talouteen liittyvä näkemyskiista koski amerikkalaisten investointia 

saarille: Osa näki investointien hyödyttävän saaria taloudellisesti kun taas toisaalta 

nähtiin, että ”…jokainen amerikkalainen saarille investoitu dollari oli naula 

itsenäisyyden arkkuun.”101 

Republikaanisen presidentti Hardingin hallinnon mukaan saarivaltion 

ensimmäinen itsenäisyyspäivä oli vielä kaukana. Hardingin hallinnon mielestä oli 

                                                        
96 Presidentti Harding Filippiinien itsenäisyyslähetystölle, 22.6.1922. BIA 364–941; Buss 1977, 12–13. 
97 Territoriolla tarkoitetaan liittovaltioon liitettyä aluetta, jolla ei kuitenkaan ole vielä osavaltiollisia 
oikeuksia. Territorion asukkaat ovat yleensä liittovaltion kansalaisia. Lähes puolet Yhdysvaltain 
osavaltioista on aluksi liitetty territoriona liittovaltioon. 
98 Golay 1998, 236. 
99  American Chamber of Commerce perustettiin vuonna 1894. Todettakoon tarkennuksena, että 
kyseessä ei ole vuonna 1912 perustettu U.S. Chamber of Commerce. 
100 Lyons 1924, passim. 
101 Pedro Guevara edustajainhuoneessa 3.3.1928, CR, Vol. 69, 4015. 
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vielä paljon tehtävä saariston kehittämiseksi ja turvaamiseksi, jotta itsenäisyys olisi 

mahdollinen.102 Hallinnolle liittovaltion 1920-luvulla alkanut maataloustuotannon 

kriisi muodostui kiusalliseksi. Sodan aikana maataloustuotteiden kysyntä ja 

tuottajahinnat kasvoivat. Sodan jälkeen tilanne oli päinvastainen: ylituotanto laski 

hintoja. Kieltolain voimaantulo ja alkoholin valmistamisen loppuminen vähensi 

osaltaan sokerin kysyntää. 

Republikaanien ratkaisu maataloustuotannon kriisiin oli tullimaksujen 

korottaminen. Kiistelty Fordney–McCumber–tullilaki hyväksyttiin kongressissa 

vuonna 1922. Se kaksinkertaisti tuontitullin joidenkin maataloustuotteiden osalta. 

Yksi näistä tuotteista oli sokeri, joten Filippiineiltä tuodun tullivapaan sokerin 

asema korostui. Fordney–McCumberin–tullilaki ei suinkaan ratkaissut 

viljelijäväestön ahdinkoa – pikemminkin päinvastoin, sillä se ei voinut enää 

viennin avulla purkaa ylijäämäänsä. Filippiinien talous hyötyi kookosöljylle 

asetetusta tullista. Sen myötä Filippiinit sai lähes monopoliaseman Yhdysvaltain 

markkinoilla. Suurin tullilaista hyötyjä näyttikin olevan Filippiinit – eikä tämä 

seikka jäänyt huomaamatta liittovaltion maatalouspiireissä. 

Vuoden 1922 kongressivaalit heilauttivat poliittista vaakakuppia jälleen 

toiseen suuntaan. Demokraatit olivat ratsastaneet viljelijäväestön ahdingolla 

luvaten lievitystä maatalouden ahdinkoon. He onnistuivatkin vahvistamaan 

asemiaan kongressin molemmissa huoneissa. Republikaanien valtaa heikensi 

edelleen jo vuonna 1912 alkanut puolueen sisäinen hajaannus. Vaikka 

progressiivisen siiven enemmistö oli muodollisesti palannut takaisin 

republikaaneihin, oli se taipuvainen menemään mukaan demokraattien riveihin 

etenkin ulkopoliittisissa asioissa. 103  Toisaalta myös Harding oli luvannut 

konkreettista tukea viljelijöiden vaikeaan tilanteeseen.104 

Filippiineillä oltiin ilmeisen valveutuneita liittovaltion poliittisen muutoksen 

suhteen. Sieltä lähti ”toinen itsenäisyyslähetystö” Washingtoniin puhumaan 

itsenäisyyden puolesta. Itsenäisyyslähetystön saapuminen sai huomiota 

mannermaalla, mutta mihinkään konkreettiseen se ei yltänyt. Jo ennen toisen 

                                                        
102 Presidentti Harding Filippiinien Parlamentaariselle lähetystölle 22.6.1922. BIA, 364–241. 
103 Vuoden 1912 vaalien alla Roosevelt riitaantui Taftin kanssa ja perusti oman ”Progressive Party” -
puolueen. Hajaannus edesauttoi Wilsonin voittoa vaaleissa. Tämä myös ”uroshirvi”- (bullmoose) 
puolueena tunnettu puolue sai suhteellisen tuntuvan kannatuksen 1910–luvun vaaleissa ja oli yksi 
suurimmista puolueista valtapuolueiden rinnalla Yhdysvaltain historiassa. 1920–luvulla 
kyseiset ”edistykselliset” vähitellen sulautuivat takaisin republikaaneihin. 
104 Yhdysvaltain presidentin viesti kongressille, 8.12.1922. United States Department of State. Papers 
Relating to the Foreign Relations of the United States, 1922. 7–19. (Tästä eteenpäin FRUS, nidos ja 
sivunumerot) 
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itsenäisyyslähetystön saapumista oli Indianan senaattori Harry S. New tehnyt 

lakialoitteen, jonka mukaan Jones-lakiin tehtäisiin lisäys, jolla Filippiinit saisivat 

autonomisen aseman ja hallinnon. Republikaanisen New’n esitys ei kuitenkaan 

saanut riittävää kannatusta senaatissa.105 

Seuraavan eli 68. kongressin aloittaessa istuntokautensa esittivät yksittäiset 

kongressin jäsenet useita lakialoitteita Filippiinien itsenäistymiseksi, mutta 

aloitteet eivät saaneet riittävää kannatusta kongressissa. Pisimmälle eteni ns. 

Fairfieldin-laki, jonka edustajainhuoneen valiokunta hyväksyi, mutta sekään ei 

edennyt varsinaisessa edustajainhuoneen istunnossa, vaan se raukesi. Kyseisen lain 

mukaan Filippiinit olisi säätänyt perustuslain ja muodostanut itsenäisen hallinnon 

kolmenkymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaikana saaristo olisi ollut 

kansainyhteisön asemassa: Se olisi ollut alistettuna Yhdysvaltain presidentille ja 

hänen hallinnolleen, jota saarilla olisi edustanut komissaari. 106  Fairfieldin 

lakiesityksestä tuli kuitenkin eräänlainen malli, johon tulevat lakiesitykset paljolti 

pohjasivat. 

Kiinnostusta Filippiinien tilanteeseen lisäsi osaltaan Washingtonin 

laivastokonferenssi, jossa solmittiin ns. ”Neljän vallan sopimus”. Tämä Japanin 

asemaa käytännössä vahvistanut sopimus käänsi katseita entistä enemmän 

Filippiinien muodostamaan ulkopoliittiseen turvallisuusuhkaan ja loi paineita 

saaristosta luopumiseen. Konferenssin seurauksena Yhdysvallat sitoutui 

lopettamaan linnoitusten rakentamisen Filippiineillä ja Guamilla, mikä heikensi 

Yhdysvaltain strategista asemaa Kaukoidässä. Sopimuksella pyrittiin eittämättä 

edistämään rauhaa, mutta toisaalta se asetti Filippiinit ulkopuolisten valtioiden 

silmissä houkuttelevammaksi kohteeksi Kaukoidässä, jossa oli jo ennestään 

etenkin Japanin voimakkaasta kasvusta ja laajentumispyrkimyksistä johtuvia 

jännitteitä. Esimerkiksi Henry Parker Willis näki jo pian, että Washingtonin 

laivastokonferenssissa tehdyillä linjauksilla ja sopimuksilla oli todella merkittävä 

vaikutus Filippiinien – ja jopa koko Kaukoidän tulevaisuuteen.107 

Presidentti Hardingin ja hänen seuraajansa Calvin Coolidgen hallinnon oli 

sopeuduttava uuteen tilanteeseen, jossa demokraattien vaalivoiton myötä 

Filippiinien hylkääminen uudessa kongressissa näytti todennäköisemmältä kuin 

koskaan aikaisemmin. Presidentti Coolidge itse näki, että Filippiinit ei vielä ollut 

läheskään valmis itsenäisyyteen ja että Yhdysvallat ei voisi kantaa vastuuta 

                                                        
105 CR, Vol. 62, 748, 9111. 
106 Union Calendar No. 300, House Resolution No. 8856, BIA 364-471. 
107 Philippine Independence; Shall it be Granted, and if so, under “what conditions”? Discussed by 
Hon. Newton W. Gilbert and Dr. Henry Parker Willis, A Stenographic Report. 4–5. 
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saaristosta ilman, että sillä olisi suvereeni hallinto saarilla. Coolidge oli sitä mieltä, 

että ei olisi kovinkaan lähellä sellainen aika, jolloin filippiiniläiset olisivat valmiita 

itsenäisyyteen ja kantamaan vastuuta omasta tulevaisuudestaan ja 

turvallisuudestaan.108 

Keväällä 1927 Filippiinien kansanedustusto pyysi presidentti Coolidgea 

vahvistamaan säätämänsä lain, joka mahdollistaisi itsenäisyyttä koskevan 

kansanäänestyksen järjestämisen saarilla. Coolidge jätti vahvistamatta lain. 109 

Filippiinien tilanteen erityisen hyvin tunteva BIA:n pitkäaikainen johtaja (ks. liite 

4) Frank McIntyre loi uuden poliittisen suunnan liittovaltion hallinnolle, joka ei 

suinkaan ollut valmis luopumaan asemastaan saarilla. McIntyre näki, että 

muodostuneessa uudessa tilanteessa oli tarpeen vaatiessa pelattava ”upporikasta ja 

rutiköyhää” niin, että jos itsenäisyysvoimat jylläävät kongressissa, voitaisiin 

itsenäisyys myöntää, mutta mahdollisimman pitkällä siirtymäajalla. McIntyre tiesi 

voivansa luottaa siihen, että Filippiinien johtavat poliitikot olisivat tässä hänen 

puolellaan; hän tiesi, että Quezon ja Osmena kumppaneineen halusivat autonomiaa 

mutta että he eivät olleet valmiita luopumaan Yhdysvaltain suomasta turvasta ja 

vapaakaupasta.110  Filippiiniläisjohtajille ongelmaksi muodostui se, että he eivät 

voineet avoimesti kannattaa autonomiaa tai siirtymäkautta, sillä heidän poliittinen 

kannatuksensa perustui näennäisesti välittömän itsenäisyyden ajamiseen. 

Etenkään Leonard Woodin kenraalikuvernööriaikana yhteistyö hallinnon ja 

Filippiinien lakiasäätävän elimen kanssa ei sujunut kitkatta, vaan 

kansalliskokouksen protestit ja mielenilmaisut olivat yleisiä. 111  Myöhemmin 

ulkoministerinäkin toiminut Henry L. Stimson 112  seurasi Woodia 

kenraalikuvernöörinä maaliskuusta 1928 lähtien. Hän luotti enemmän 

filippiiniläisiin ja pyrki rakentavaan yhteistyöhön heidän kanssaan. Hän 

onnistuikin siinä, vaikka muutamat filippiiniläispoliitikot yrittivät jatkaa samaa 

protestoivaa ja ei-yhteistyöhenkistä asennoitumista häntä kohtaan, kuin Wood oli 

saanut osakseen. 113  Stimson teki uudistuksia, jotka paransivat ja selkeyttivät 

                                                        
108 Kirk 1936, 51–52; Coolidge Filippiinien itsenäisyyslähetystölle, 21.2.1924. BIA, 364–595. 
109 Coolidge Woodille 6.4.1927. BIA, 364–634. 
110 Frank McIntyren muistiot sotaministeri Woodille, 13.3.1924 ja 17.3.1924, BIA, 364–506-5. 
111 Frank McIntyren muistio sotaministeri Davisille. 29.10.1927, BIA 364–508. 
112 Henry L. Stimson (1867–1948) lakimies, republikaani. Hän toimi jo Taftin aikana sotaministerinä. 
Coolidgen hallituksessa hän oli Latinalaisen Amerikan asioiden neuvonantaja vuoteen 1928, jolloin 
hänet nimitettiin Woodin seuraajaksi Filippiineille. Hoover kutsui presidentin virkaan astuttuaan 
Stimsonin ulkoministerikseen. Current 1961, 168–182.  
113  Stimson 1947, 126–129; Ns. Belo-laki sääti neuvoa-antavan valtioneuvoston toiminnan ja 
mahdollisti kennraali-kuvernöörin toimimisen kamarien laken sovittelussa yhdenmukaisiksi. Annual 
Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1928. 6–8. 
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Filippiinien lakiasäätävän elimen asemaa. Hän elvytti Woodin aikana 

lamaantuneen neuvoa antavan valtioneuvoston, jossa filippiiniläiset olivat 

enemmistönä. 114  Vaikka Stimson aloitti rakentavamman aikakauden 

amerikkalaisten ja filippiiniläisten suhteissa, ei hänkään kannattanut täydellistä 

itsenäisyyttä. Hänen ajatuksenaan oli saada Filippiineille dominion kaltainen 

autonominen asema Yhdysvaltain alaisuudessa. 115  Stimson oli huolestunut 

kotimaassaan kytevistä hankkeista, joilla pyrittäisiin itsekkäästi pelkästään 

mannermaan maataloustuotannollisten syiden vuoksi saattamaan hyvän kehityksen 

alkuun päässyt saarivaltio raiteiltaan.116 

Stimson pyrki saariston talouden kehittämiseksi parantamaan yritystoiminnan 

edellytyksiä ja luomaan saarille paremmat edellytykset amerikkalaisille 

investoinneille. Keinona tähän oli talouden kasvua rajoittavan lainsäädännön 

uudistaminen. 117  Vaikka Stimsoniin suhtauduttiin hänen retentionaalisista 

ajatuksistaan johtuen Filippiineillä aluksi negatiivisesti, onnistui hän toiminnallaan 

edistämään luottavaisempia suhteita filippiiniläisten ja amerikkalaisen hallinnon 

välille. Stimsonin ja filippiiniläisten yhteistyötä edistivät mannermaan puolella 

voimistuneet Filippiinien vapaakaupan vastaiset tuulet. 

1.5 Sokerin vapaakauppaan vaaditaan rajoituksia 

Keväällä 1928 kongressiedustaja Charles Timberlake vaati julkilausumassaan 

Filippiineiltä tuotavalle sokerille 500 000 tonnin tuontikiintiötä. Timberlake 

perusteli vaatimustaan sillä, että kiintiö ohjaisi saariston maatalouden rakennetta 

monipuolisemmalle pohjalle. Pian tämän jälkeen kongressiedustaja Richard Welch 

vaati filippiiniläisten maahanmuuton totaalista kieltämistä. Kumpikaan aloite ei 

edennyt edustajainhuoneessa, mutta molemmat tapaukset saivat runsasta huomiota 

Filippiineillä.118 

 Ehkäpä merkittävin vastustaja Timberlaken esitykselle oli kongressiedustaja 

George F. Schafer Pohjois-Dakotasta. Hän esitti kongressille kaupallisia tilastoja 

apuna käyttäen Filippiineiltä tuotavan sokerin kilpailullisen tilanteen liittovaltion 

markkinoilla. Schaferin mukaan koko liittovaltiossa käytettävästä sokerista vain 

8,2 prosenttia oli Filippiineiltä, kun taas esimerkiksi Kuuban sokerin vastaava 

                                                        
114 Beard 1946, 112–113. 
115 Stimson 1947, 132–139. 
116 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1928, 9. 
117 Golay 1998, 276–277. 
118 CR, Vol. 69, 4699, 5209-5212; Quezon McIntyrelle, 24.3.1928, BIA 364-Quezon pers.; McIntyre 
Quezonille, 15.3.1928; BIA 364-Quezon pers. 
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osuus oli 54,99 prosenttia. Yhdysvaltain oman tuotannon osuus tästä kulutuksesta 

oli 15,4 prosenttia. Kongressiedustaja Schafer tahtoi osoittaa, että Filippiinit oli 

edelleenkin suhteellisen pieni tekijä liittovaltion sokerimarkkinoilla. Saarivaltion 

maataloustuotannon mahdolliseen yksipuolistumiseen Schafer vastasi tilastoihin 

nojaten, että kuluneen vuosikymmenen aikana hampun ja kookosöljyn tuotanto oli 

kasvanut arvoltaan suhteellisesti enemmän kuin sokerintuotanto.119 

Schafer jatkoi vielä puhettaan kongressissa havainnollistamalla, että 

juurikassokeria tuotiin Yhdysvaltoihin Euroopasta – ei suuria määriä, mutta tuonti 

oli kasvamassa. Schafer nosti myös esille sosiaalisen ongelman, joka liittyi 

juurikassokerin tuottamiseen: Työvoima muodostui lähes yksinomaan 

meksikolaisista valtaosin laittomasta siirtolaisväestä. He tekivät työn palkalla, joka 

oli noin neljäsosa siitä mitä ei-meksikolaisille maataloustyöntekijöille maksettiin. 

Lopuksi Schafer esitti tilastoja siitä, että mannermaan sokerijuurikasyhtioillä ei 

mennyt taloudellisesti ollenkaan niin huonosti kuin väitettiin – vaan pikemminkin 

päinvastoin. 120  Schaferin tarkat selvitykset ja puhe kongressissa vaikuttivat 

merkittävästi siihen, että Timberlaken esitys ei edennyt enää pidemmälle 

edustajainhuoneessa. Schaferin omassa osavaltiossa harjoitettiin runsaasti 

juurikassokerin tuotantoa. 

Hallinnon puolelta kenraalikuvernööri Stimson antoi varovaisen tuen 

Timberlaken esitykselle. Tuolloin sokerin vienti ei vielä ylittänyt kyseistä rajaa, 

mutta oli voimakkaassa kasvussa. Stimsonin mukaan saaristolla oli valtava 

potentiaali kasvattaa monenlaisia hyödynnettäviä tuotteita, ja hänen mielestä olisi 

myös hyvä saada tuotanto monipuolisemmaksi. Stimson spekuloi myös sillä. että 

Filippiinien sokeri saattoi käytännössä tulla liittovaltiolle kalliiksi, sillä saariston 

hallussapito lisäsi sodanuhkaa ja velvoitti ison laivaston ylläpitämiseen 

Tyynellämerellä.121 

Kaavaillut tuontirajoitukset aiheuttivat huolta Filippiineillä. Kongressiedustaja 

Pedro Guevara 122  toi huolensa esille ja esitti, että Yhdysvaltain oma 

sokerintuotanto ei vastannut kulutuskysynnän kasvua ja että liittovaltio oli siten 

yhä enemmän tuonnin varassa. Lisäksi Guevara korosti, että Filippiinit oli osa 

Yhdysvaltoja ja että sillä oli lakiin perustuva oikeus vapaakauppaan.123 

                                                        
119 CR, Vol. 69, 10 350–10 353. 
120 CR, Vol. 69, 10 350–10 353. 
121 Washington Post, 11.3.1928. (Tästä eteenpäin WP ja päivämäärä) 
122  Filippiineillä oli vuodesta 1909 lähtien kaksi kongressiedustajaa edustajainhuoneessa ilman 
äänioikeutta. Pedro Guevara oli yksi pitkäaikaisimmista palvellen vuosina 1923–36. 
123 CR, Vol. 69, 5212–5214. 
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Huolestuneisuutta vapaakaupan tulevaisuudesta saarilla lisäsi presidentti 

Herbert Hooverin virkaanastuminen. Hän oli vaalikampanjassaan luvannut tukea 

ja helpotusta viljelijöiden vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Hän oli valmis 

korottamaan maataloustuotteiden tullimaksuja suojellakseen kotimaista 

tuotantoa.124  Niinpä jo ennestään ennätyksellisen korkeita tuontitulleja pyrittiin 

presidentti Hooverin myötävaikutuksella edelleen korottamaan keväällä 

aloittaneen 71. kongressin toimesta. 

Filippiinien ulkomaankauppa uhkasi saada kovan kolauksen loppuvuonna 

1929, kun ns. Vandenbergin päätöslauselmassa vaadittiin protektionistisen 

kabotaasilain ulottamista koskemaan emämaan lisäksi myös Filippiinienkauppaa. 

Väistyvällä kenraalikuvernööri Stimsonilla oli merkittävä vaikutus siihen, että 

saaristo jäi ainakin toistaiseksi kabotaasilain ulkopuolelle. Ollessaan senaatin 

kauppavaliokunnan kuultavana Stimson painotti, että tullimaksujen ulottaminen 

Filippiinien kauppaan ei olisi mielekästä kummallekaan osapuolelle. Samassa 

yhteydessä hän toi esille myös sen, että sokerintuotannon kehitys Filippiineillä oli 

menossa yhteiskuntarakenteellisesti hyvään suuntaan, sillä pienet tuottajat 

yhdistivät voimiaan ja lisäsivät tuotantoaan suurmaanomistajiin verrattuna.125 

Stimson ei ehtinyt olla pitkään kenraalikuvernöörinä, kun presidentti Hoover 

kutsui hänet ulkomisteriksi hallintoonsa keväällä 1929. Lyhyestä ajasta huolimatta 

Stimson edeltäjästään poiketen onnistui luomaan luottamukselliset suhteet 

johtaviin filippiiniläispoliitikkoihin, ja hänen seuraajallaan Dwight F. Davisilla oli 

suhteellisen helppo jatkaa alkanutta luottamuksellisempaa ilmapiiriä Filippiinien 

hallinnossa.126 

Kenraalikuvernööri Davis oli vahva retentionisti. Hän pyrki poistamaan 

Filippiinien viennin Yhdysvaltain maataloustuottajille aiheuttamia harmeja. Hän 

korosti, että vapaakaupan säilyminen on ensisijaisen tärkeää saarten kehityksen ja 

tulevaisuuden kannalta, mutta että olisi silti hyvä harkita jopa vapaaehtoisia 

vientikiintiöitä Yhdysvaltoihin. Vastavuoroisesti saarivaltiossa tulisi suosia entistä 

                                                        
124 NYT, passim. 4.4.–9.10.1929; Kesäkuussa 1929 Presidentti Hoover vahvisti “Acricultural Marketing 
Act ” -lain, jolla perustettiin Kansallinen maatalousneuvosto (Federal Farm Board). Tämän elimen yksi 
tehtävä oli kanavoida maatoloustukia lievittämään liittovaltion maatalouden vaikeaa taloudellista 
tilannetta. NYT 15.6.1929. 
125 Kyseinen kabotaasilaki eli ”Coastwise Shipping Law” rajoitti ulkomaille rekisteröityjen kauppa-
alusten rahtia yhdysvaltalaisesta satamasta toiseen yhdysvaltalaiseen satamaan. Sen tavoite oli suojella 
protektionaalisessa hengessä omaa merenkulkua. CR, Vol. 71, 4068; NYT 25.10.1929. 
126Ks. esim. Quezon Stimsonille, 8.6.1928, BIA 364-4375; McIntyre Quezonille, 8.6.1928, BIA 364-
Quezon pers.; Quezon Stimsonille, 27.5.1928, BIA 364-Quezon-pers.; Quezon McIntyrelle, 28.5.1928, 
BIA 364-Quezon-pers.; Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar 
Year 1929. 7–14. 
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enemmän Yhdysvaltain etuja tuontimarkkinoilla. Kenraalikuvernööri Davis oli 

jopa valmis kannattamaan vapaaehtoisia maahanmuuttorajoituksia 

filippiiniläisille.127 

Taloudellisia ongelmia Filippiineillä korosti kansantulon epätasainen 

jakaantuminen. Filippiinien poliittinen struktuuri rakentui taloudelliselle pohjalle, 

mitä oli paljon edesauttanut etenkin sokerin vapaakauppa Yhdysvaltoihin. Varakas 

yläluokan poliittinen oligarkia ei ollut halukas jakamaan hyvinvointia kansan 

kanssa. George E. Taylor totesi, että jos taloudelliset siteet ja suhteet katkeaisisivat 

Yhdysvaltain kanssa, putoaisi myös pohja silloiselta poliittiselta johdolta, joka 

suosi läheisiä suhteita Yhdysvaltoihin. Vakaa talous oli siis edellytys Filippiineillä, 

jos Yhdysvallat mieli jatkossakin pitää läheisiä suhteita maan hallintoon.128 Tämä 

seikka varmasti tiedostettiin myös liittovaltion hallinnossa.  

1.6 Lama kärjistää asenteita 

New Yorkin pörssikurssien dramaattinen romahtaminen lokakuussa 1929 käynnisti 

taloudellisen taantuman. Ilmapiiri Yhdysvalloissa kiristyi ja yleinen levottomuus 

lisääntyi. Talouden alamäki heijastui suhteellisen nopeasti liittovaltion 

ulkomaankauppaan, joka romahti pohjalukemiin. 129  Presidentti Hooverin 

hallinnossa siirryttiin yhä enemmän kannattamaan eristymistä muusta maailmasta 

ja keskittymään maan omiin asioihin. Kahtiajako eristäytymistä kannattavien eli ns. 

isolationistien ja maailmanlaajuista vastuullisuutta kannattavien kesken tulikin 

hallitsemaan ulkopoliittista keskustelua aina toiseen maailmansotaan liittymiseen 

saakka.130 

Suuri lamakausi rasitti entistä enemmän maataloustuottajia, joiden osalta 

laskusuhdanne oli alkanut jo ennen suurta pörssiromahdusta. Jo ennestään alhaisten 

tuottajahintojen lasku jyrkkeni. 131  Vaikea tilanne johti siihen, että tuotantoa 

                                                        
127 NYT, 21.9.1929. 
128 Taylor 1964, 67. 
129 New Yorkin pörssin romahtamisesta alkanut taloudellinen alamäki oli suhteellisen nopeasti koetellut 
liittovaltion ulkomaankauppaa. Tuonti erityisesti raaka-aineiden osalta laski vuoden 1929 lukemasta 4,4 
miljardista 1,3 miljardiin vuonna 1933. Vienti vastaavana jaksona romahti 5,2 miljardista 1,6 miljardiin. 
Investoinnit ulkomaille loppuivat käytännöllisesti katsoen vuoteen 1932 mennessä. Gardner & LaFeber 
& McCormick 1973, 375-376. 
130 Hofstadter & Miller & Aaron 1967, 773–777. 
131  Yhdysvaltain maanviljelyksen taloudellinen ahdinko juontui jo ensimmäisen maailmansodan 
jälkeiseltä ajalta. Sodan aikana tuotanto oli kasvanut valtavasti kysynnän lisääntymisen myötä ja hinnat 
olivat kohonneet. Sodan päätyttyä kysyntä maailmalla väheni ja hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun. 
Ferguson & McHenry 1977, 457; Olsson 1982, 24. 
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supistettiin, vaikka kokonaiskysyntä ei vähentynyt. Vuodesta 1929 vuoteen 1934 

maataloustuotannon määrä laski noin 15 prosenttia. Tuotannon markkina-arvo sen 

sijaan laski samaisena aikana lähes 40 prosenttia – ja lähti jo ennestään alhaisista 

hinnoista.132 

Tuottajahintojen romahtamisen jälkeen Filippiineiltä tuleva halpatuonti joutui 

helposti silmätikuksi. Tämä voimisti maataloustuottajien vaatimuksia Filippiinien 

itsenäistymistä kohtaan, sillä etenkin maatalouspiireissä katsottiin, että itsenäisenä 

valtiona Filippiinit ei voisi jatkaa vapaakauppaa liittovaltioon. Samoihin ajatuksiin 

ja vaatimuksiin oli helppo yhtyä Kuuban sokeriteollisuuteen investoineilla 

tahoilla. 133  Yhdysvaltain ja Kuuban suhteet olivat kehittyneet tasaiseen tahtiin 

pitkin 20-lukua. Amerikkalaisille investoijille Kuuba oli sijaintinsa puolesta 

houkuttelevampi vaihtoehto kuin Filippiinit. Vientiteollisuudelle puolestaan 

Filippiinien monimiljoonainen kansa muodosti hyvän markkina-alueen. Erityisesti 

puuvillateollisuudelle saaristo oli hyvä vientikohde. 

Vaikka Kuuballa oli johtava asema sokerintuonnissa, Filippiinien asema 

sokerintuottajana korostui jo senkin vuoksi, että sen suhteellinen tuotannon sekä 

tuonnin kasvu Yhdysvaltoihin oli ollut huimaa. Esimerkiksi kahdeksantoista 

vuoden aikaperiodina vuodesta 1909 vuoteen 1927 oli Filippiinien tuonnin kasvu 

peräti 1168,8 prosenttia. Muiden merkittävien tuontialueiden kasvu vastaavana 

aikana oli seuraavasti: Kuuba 134,8 prosenttia, Havaiji 51,4 prosenttia ja Puerto 

Rico 137,1 prosenttia. Samana aikana mannermaisen juurikassokerin tuotannon 

kasvu oli 106,8 prosenttia. Voimakkaasta kasvusta huolimatta vielä vuonna 1927 

Filippiinit toivat Yhdysvaltoihin vähiten näistä kolmesta tuotantoalueesta. 

Esimerkiksi Kuuban tuonti oli kyseisenä vuonna lähes seitsemänkertainen: sen 

tuonti oli kyseisenä vuonna 3 256 299 tonnia ja Filippiinien 473 674 tonnia.134 

Lama alkoi tuntua erityisen vaikealta vuosina 1931–32. Kesään 1932 mennessä 

Yhdysvaltain teollisuuden tuotanto oli supistunut alle puoleen laskukautta 

edeltäneestä tasosta. 135  Ylituotanto oli vahvasti kyllästyttänyt kotimaan 

markkinoiden lisäksi myös kansainväliset markkinat. Laman lisäksi kongressin 

tullipolitiikka tyrehdytti ulkomaankauppaa. 136  Republikaanien poliittiseen 

ohjelmaan oli jo vuosikymmeniä kuulunut korkeampien suojatullien säätäminen.137 

Laman säikäyttämänä kongressi hyväksyi kesällä 1930 paljon parjatun ns. Hawley–

                                                        
132 Perkins 1969, 11; Ks. myös Ferrel 1957, 274. 
133 Abelarde 1947, 118–126. 
134 CR, Vol. 69, 5209.  
135 Ferrel 1957, 16. 
136 Sayre 1957, 166. 
137 Ellis 1968, 19–21. 
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Smoot –tullilain, joka korotti jo ennestään korkeita tulleja nyt ennätyksellisen 

korkeiksi. 138  Korkeat tullimaksut tyrehdyttivät voimakkaasti myös tuontia, ja 

tuonnin lasku vaikutti myös vientimaiden ostokykyyn, jolloin maan vientikin 

romahti muutamassa vuodessa kolmannekseen.139 

Yhdysvaltalaiset viljelijät uskoivat ratkaisevansa ongelmansa eristäytymällä 

kansainvälisestä kaupasta, vaikka heidän ongelmansa pääasiallisena aiheuttajana 

oli kansainvälisten markkinoiden menettäminen. 140  1920-luvun aikana 

viljelijäväestö järjestäytyi voimakkaasti aina kongressia myöten, jossa jo vuonna 

1921 muodostui eräänlainen maatalousblokki ajamaan maanviljelijöiden etua.141 

Vaikutusvaltainen ja suuri liitovaltion maatalousjärjestö American Farm Bureau 

Federation (AFBF) oli maatalousblokin tukija ja pääorganisaattori muiden 

pienempien etujärjestöjen ohella. 142  AFBF:llä oli kaikkien merkittävien 

etujärjestöjen tavoin oma lobbaustoimistonsa Washingtonissa.143 

Etenkin 1920-luvun lopulta lähtien lobbaustoiminta kasvoi nopeasti suureksi 

liiketoiminnaksi. Se alkoi olla yhä organisoidumpaa ja ammattimaisemmin 

hoidettua. Kongressin jäsenet ja erityisesti senaattorit olivat usein painostuksen 

kohteina. 144  Käytännössä monesti lakialoitteiden takana häärivät yleensä 

etujärjestöt ja erilaiset painostusryhmät. Ferguson–McHenryn mukaan ennen 

vuotta 1946 lobbausta ei juurikaan säädelty, vaan se oli suhteellisen avointa ja 

näkyvää. 145  Suoranainen lahjonta ja lahjusten ottaminen oli tietysti laitonta ja 

yleisesti paheksuttavaa. Maataloustuottajien ohella suuria etujärjestöjä oli 

teollisuudella ja työläisillä. 

Mannermaiset sokerintuottajat ja tuotantoon investoineet tahot, joihin luettiin 

myös Havaijin sokerintuottajat, olivat seurannan alla syksyllä 1929. Heidän 

                                                        
138 Ellis 1968, 19–22.  
139 Yhdysvaltain viennin arvo vuonna 1929 oli 5 157 000 000 dollaria. Neljässä vuodessa vientitulot 
putosivat  vajaaseen kolmannekseenja olivat vuonna 1933 enää vain 1 647 000 000 dollaria. Sayre 1957, 
166. 
140 Olsson 1982, 24. 
141 Senaatin puolella ryhmittymään kuului keskimäärin parisenkymmentä senaattoria ja alahuoneessa 
puolestaan noin sata kongressimiestä. Blokki ei rajoittunut puolueisiin, vaan siinä oli sekä etelän 
demokraattisia puuvillantuottajia että Keski-Lännen peltolakeuksien republikaaneja. Potter 1974, 85. 
Ks. myös Perkins 1969, 34. 
142  American Farm Bureau Federation( tästä eteenpäin AFBF) perustettiin vuonna1920 ajamaan 
viljelijäväestön etua liittovaltion tasolla. AFBF:n voimakkainta kannattaja-aluetta oli Keski-Länsi ja 
Etelä. Ferguson & McHenry 1977, 151. Muita merkittäviä koko liittovaltion alueella toimivia 
etujärjestöjä olivat Farmers Union, American National Cattlemen’s Association ja National Milk 
Producers Federation. Perkins 1969, 63–69. 
143 Ferguson & McHenry 1977, 156. 
144 Matthews 1966, 177–186. 
145 Ferguson & McHenry 1977, 229–230, 244. 
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epäiltiin käyttävän suuria summia lahjontaan ja lobbaukseen korkeampien 

tullimaksujen aikaansaamiseksi. Senaatti asetti erityisen tutkintalautakunnan 

selvittämään asiaa. Tutkintalautakuntaa johti Arkansasin senaattori Thaddeus 

Caraway. Lautakunta löysi runsaasti viitteitä siitä, että suuria summia käytettiin 

korkeampien tullien aikaansaamiseksi. Asia herätti runsaasti huomiota mediassa, ja 

useita sokerintuottajien edustajia oli kuultavana senaatin valiokunnassa. 

Kuulusteluissa selvisi, että kotimaista ja Havaijin sokerintuotantoa tukevat 

yhdistykset olivat sijoittaneet lähes 140 000 dollaria146 korkeamman tullimuurin 

aikaansaamiseksi kongressissa. Yksi tutkintalautakunnan kuultavana olleista 

epäillyistä oli Royal D. Meade. Hän toimi Havaijin sokerintuottajien yhdistyksen 

varapuheenjohtajana ja kotimaisen sokerintuottajien yhdistyksen rahastonhoitajana. 

Meade puolustautui sillä, että rahaa oli käytetty vain laillisiin keinoihin ja ettei 

lahjontaan oltu syyllisiä. Heidän menetelmänään oli Meaden mukaan yleiseen 

mielipiteeseen vaikuttaminen median avulla.147 

Vaikutti siltä, että vastakkain olivat Kuubaan investoineet tahot – suurimpana 

niistä National City Bank -pankki – ja kotimaista sokerintuotantoa puolustavat 

tahot. Edelliset pyrkivät saamaan tulleja sokerin osalta alemmaksi ja jälkimmäiset 

korkeammiksi välttyäkseen ulkopuoliselta kilpailulta. On hyvin ilmeistä, että 

jossakin vaiheessa nämä kaksi tahoa ”löysivät toisensa” ainakin siinä määrin, että 

yhteistyötä tekemällä he pyrkivät sulkemaan yhden yhteisen kilpailijan eli 

Filippiinit Yhdysvaltain sisämarkkinoiden ulkopuolelle. 

Uuden näkökulman keskusteluun sokerin tuontitullista tekivät väitteet 

National City Bank -pankin suorittamasta lahjonnasta. Kyseinen pankki oli 

kuukausittaisessa julkaisussaan 148  tuonut julki Wisconsinin yliopiston tekemän 

tutkimuksen korkeampien tuontitullien haitallisesta vaikutuksesta 

kuluttajahintoihin. Samassa tutkimuksessa korostettiin sitä, että kotimainen 

sokerintuotanto on riittämätön, jotta tuontia kannattasi verottaa nykyistä enemmän. 

Kotimaisen tuotannon puolestapuhujana tunnettu Utahin senaattori Reed Smoot 

vaati erityisen komitean perustamista tutkimaan mahdollista sokerin tuontiin sekä 

                                                        
146 Rahoittajia olivat Havaijin sokerintuottajien yhdistys (Hawaijian Sugar Planters Association) 65 000 
dollaria ja Kotimaisen sokerintuottajien yhdistys (Domestic Sugar Association) 77 237 dollaria. 
Nykyrahassa 137 237 dollaria vastaa ostovoimaltaan noin 1 840 000 dollaria. Vastaavasti Kuuban 
sokerituotannon etuja rahoittivat United States Sugar Association -kattojärjestön alaisuudessa noin 20–
30 Kuubassa sokeria tuottavaa yritystä, mm. Cuba Company, General Sugar Company of Cuba, Hershey 
Interest ja National Sugar Refining Company of New Jersey sekä suurimpana rahoittajana National City 
Bank. Kurssimuuntimena: HBrotehers: http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.htm.; NYT, 
15.11.1929. 
147 NYT, 15.11.1929. 
148 National City Bank Monthly Report, June 1929, s. 77–87. 
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tullimaksuihin liittyvää korruptiota. Komitea perustettiinkin, mutta sen julkistama 

tutkimusraportti oli jokseenkin tasapuolinen tuloksiltaan.149  Kaikesta huolimatta 

kongressi päätyi korottamaan korkeita tullimaksuja ennätyksellisen korkeiksi. 

Filippiinit pysyi kuitenkin useista yrityksistä huolimatta tullimuurin sisäpuolella. 

Vielä 1920-luvun lopulla tuskin kumpikaan osapuoli olisi voinut uskoa, miten 

nopeasti asiat tulisivat etenemään itsenäistymisen suhteen muutaman seuraavan 

vuoden aikana. 

Yhdysvaltain länsirannikon ja varsinkin Kalifornian seudun työläiset alkoivat 

pitää ongelmana filippiiniläisten saapumista samoille työmarkkinoille. Vapaan 

muutto-oikeuden omaavat filippiiniläiset alkoivat muuttaa Yhdysvaltoihin 

käytännöllisesti katsoen vasta 1920-luvulla. Filippiiniläisten maahanmuuton saama 

huomio korostui sen jälkeen, kun japanilaisten maahanmuutto käytännöllisesti 

katsoen kiellettiin vuodesta 1924 lähtien. 150  Aiemmin japanilaisia kohtaan 

projisoidut vihanilmaukset alkoivat suuntautua filippiiniläisiä siirtotyöläisiä 

kohtaan.151 Vuonna 1931 mantereella asui noin 60 000 filippiiniläistä, joista suurin 

osa Kaliforniassa.152  Joidenkin laskelmien mukaan heitä oli vielä enemmänkin; 

esimerkiksi Filippiinien hallinnon mukaan 1920- ja 1930-luvun vaihteessa 

mannermaalle muuttaneita siirtolaisia oli noin 70 000. 153  Filippiiniläiset olivat 

haluttua työvoimaa suurtiloilla, sillä heidän palkkansa oli reilusti alle 

keskipalkkojen.154 Amerikkalaisen työväestön keskuudessa filippiiniläisiä pidettiin 

kilpailijoina ja palkkojen polkijoina. Talouden nopea laskusuhdanne heijastui 

työpaikkojen vähenemisenä. Tämä puolestaan johti siihen, että asenteet 

filippiiniläisiä siirtotyöläisiä kohtaan jyrkentyivät. 

Laman syventyessä ja työttömyyden kasvaessa alkoivat amerikkalaisten 

vihanilmaukset purkautua filippiiniläisvastaisina levottomuuksina ja mellakoina 

länsirannikon osavaltioissa. 155  Kalifornialaisia kongressiedustajia painostettiin 

                                                        
149  Senaatin komitean (Subcommittee of Senate Comittee on Judiciary) tutkintaraportin mukaan 
lobbaukseen oli käytetty rahaa lähes yhtä lailla sekä korkeampien tullien että matalampien tulien 
aikaansaamiseksi. Kyseisen pankin osuus oli raportin mukaan vähäinen. Golay 1998, 281. 
150 Japanilaisten kuten muidenkin aasialaisten maiden osalta maahanmuutto rajoitettiin sataan henkilöön 
vuodessa. Filippiinit oli ainoa Aasian maa, josta saattoi muuttaa vapaasti Yhdysvaltoihin. Immigration 
Act, May 26, 1924. SDUSH, Vol. 2, 72–74.  
151 Lasker 1932, 324–328. 
152 Karnow 1990, 252. 
153 Memorandum by Vice-Governor-General E. A. Gilmore. 16.4.1930, BIA 364–679. 
154 Bernstein 1969, 145–54. Ks. myös Lasker 1932, 324–328.  
155  Työttömyys kasvoi nopeaa vauhtia. Marraskuussa vuonna 1932 oli 13 204 000 työtöntä. Viisi 
kuukautta myöhemmin heidän määränsä oli noussut 15 071 000 työttömään. Bernstein 1969, 1–2. 
Pahimmat työläismellakat ajoittuivat lokakuun 1933 ja syyskuun 1934 väliselle ajalle. Tuolloin 
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työskentelemään filippiiniläisten muuton rajoittamiseksi. 156  Poliittisessa 

keskustelussa vaadittiin filippiiniläisten sulkemista Yhdysvalloista myös 

rodullisista syistä.157 

Amerikkalaisten työläisten ammattiliitot eivät jääneet katsomaan sivusta, vaan 

ne alkoivat kampanjoida filippiiniläistä halpatyövoimaa vastaan. Suureksi 

etujärjestöksi kasvanut ammattiliitto American Federation of Labor 158  (AFL) 

epäonnistui lainsäädäntöteitse sulkemaan filippiiniläiset työmarkkinoiltaan, sillä 

filippiiniläisten muuton rajoittaminen oli perustuslain vastaista niin kauan, kuin 

alue kuului Yhdysvaltoihin. 159  Tästä syystä AFL:ssä oltiin ymmärrettävän 

innokkaita ajamaan Filippiinien itsenäistymistä ja ”vastustamaan imperialismia”. 

1.7 Suhtautuminen ulkopolitiikkaan 1930-luvun alun 

Yhdysvalloissa  

Aikaa, jolloin Filippiinit siirtyi Yhdysvaltain hallintaan, pidetään käännekohtana 

Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Yhdysvallat oli voittanut sodassa Espanjan, joka oli 

silloin yhä suurvalta. Sen asema maailmanpolitiikassa vahvistui, ja siitä tuli 

merkittävä poliittinen voimatekijä Kaukoidässä. 160  Useat tahot Yhdysvalloissa 

katsoivat, että amerikkalaisella imperialismilla oli moraalinen lähetystehtävä: 

amerikkalaista demokratiaa liberaalisine ja uskonnollisine aatteineen tuli levittää 

alikehittyneisiin maihin. Imperialismilla oli myös vastustajansa alusta alkaen.161 

Ensimmäinen maailmansota muutti asenteita Yhdysvalloissa. Suuri enemmistö 

kansasta piti suurena virheenä sekaantumista toisella mantereella käytyyn sotaan. 

Julkinen mielipide ja myös valtaosa kongressin jäsenistä ulkopoliittisessa 

ajattelussaan ei halunnut Yhdysvaltain sekaantuvan enää minkäänlaisiin 

selkkauksiin oman mantereen ulkopuolella. Monroe-oppi oli edelleen keskeinen 

doktriini. Sodan jälkeen seurannut talouden kasvu ja hyvinvointi lisäsi tarvetta 

erottautua ns. vanhasta maailmasta. Aikaisemmin kahtiajako ulkopolitiikassa oli 

vallinnut imperialistien ja anti-imperialistien välillä. Ensimmäinen maailmansota 

                                                        
laskettiin puhjenneen kaikkiaan 99 erilaista työväestön mellakkaa. Näistä peräti 49 tapahtui Kalifornian 
osavaltiossa. Bernstein 1969, 127–142, 220–289. 
156 Lasker 1932, 324–328. 
157 Kongressin jäsenten rasistisia mielipiteitä. Senaatti 28.5.1932, CR, Vol. 75, 8069. 
158 AFL oli suuri, jo vuonna 1886 perustettu liittovaltion työväestön ammattiliittojen keskusjärjestö.  
159 McCoy 1985, 195.  
160 Ks. esim. Graebner 1961, 16–21; Perkins 1952, 9–10. 
161 Imperialistisesti suuntautuneet senaattorit voittivat vain yhden äänen turvin anti-imperialistit senaatin 
äänestyksessä, jonka tuloksena Filippiinit liitettiin Yhdysvaltain yhteyteen erillisenä alueena. Perkins 
1952, 32. 
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nosti esille isolationistisen suuntauksen, jonka vastavoimana olivat kansainvälisen 

kehityksen kannattajat ja imperialismiin yhä uskovat. Isolationismilla yleensä 

tarkoitettiin eristymistä Euroopasta. Sotaan joutumisen mahdollisuutta pidettiin 

paljon todennäköisempänä Euroopan suunnalla kuin Kaukoidässä. Eurooppaan 

painottunut ulkopoliittinen huomio edesauttoi hallitusta saamaan vapaammat kädet 

Kaukoidän suunnalla162. Suhtautuminen jakaantui usein myös niin, että kannatettiin 

isolationismia Euroopan suuntaan ja imperialismia Kaukoidässä.163 

 Sitä mukaa kuin sotaan joutumisen uhka kasvoi Tyynenmeren suunnalla, 

alkoivat isolationistit kokea tarpeelliseksi eristäytyä myös Kaukoidästä. Suhteet 

Japaniin huononivat tasaiseen tahtiin vuosisadan alusta lähtien 164 . Isossa-

Britanniassa, Ranskassa ja Hollannissa seurattiin Yhdysvaltain 

Kaukoidänpolitiikkaa tarkasti, sillä amerikkalaisten läsnäolo saarilla rauhoitti ja 

vakautti Kaukoitää.165 

 Ideologiset aatteet näkyivät myös kongressin jäsenten suhtautumisessa. 

Wayne S. Colen mukaan republikaanisilla teollisuuspiireillä oli enemmän intressejä 

Kaukoidän suunnalla, kun taas demokraateilla oli perinteisesti enemmän intressejä 

Euroopan suunnalla.166 Thomas S. Bailey on osuvasti todennut, että Ideologisten 

aatteiden ohella myös uskonto vaikutti suhtautumiseen Filippiineihin. Maan 

katoliset tunsivat suurta myötätuntoa Filippiinejä kohtaan, jossa katolisuus oli 

valtauskontona. 167  Yhdysvaltoihin verrattuna Filippiinien katolisen kirkon 

yhteiskunnallinen merkitys oli voimakas. 

 Yhdysvaltain hallituksen ulkopolitiikkaa johdattelivat pääasiallisesti 

kaupalliset edut ja puolustuspolitiikka. Myös se, että Filippiinit kuului edelleen 

sotaministeriön alaisuuteen, todistaa jo osaltaan Filippiinien strategisesta asemasta 

Yhdysvaltain hallinnossa. 

Hallituksen politiikkaan vaikutti myös kommunismin pelko. Kommunismin 

pelättiin valtaavan Filippiinitkin, sillä marxilaiset opit olivat saaneet jalansijaa 

filippiiniläisen oppineiston keskuudessa. Vuosina 1924–1931 Filippiineillä 

                                                        
162 Cole 1973, 303. 
163 Steel 1981, 338. 
164  Japanin ja Yhdysvaltain suhteita heikensivät pääasiassa japanilaisten tyytymättömyys Japani-
Venäjän sodan rauhaan, missä Yhdysvallat oli sovittelijana,, japanilaisten siirtolaisten maahanmuuton 
rajoittaminen ja heidän kohteluunsa sekä kilpavarustelu. Perkins 1952, 20. 
165 Bernstein 1947, 105. 
166 Cole 1973, 303. 
167 Bailey 1948, 201. 
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perustettiin useita kommunistisia liikkeitä ja puolueita, jotka hallitus myöhemmin 

kielsi. 168 

Yhdysvaltain hallinnossa seurattiin tarkasti ranskalaisen Indo-Kiinan mittavia 

kommunisminvastaisia operaatioita, jotka vaativat lukuisia kuolonuhreja. Ranskan 

viranomaisten mukaan kommunistien toimintaa organisoitiin Moskovasta käsin. 

Ranskalaiset ehdottivat kommunismin vastaista yhteistyötä kenraalikuverööri 

Davisille hänen vieraillessaan Indo-Kiinassa keväällä 1931. Davis ei kuitenkaan 

uskonut näiden kahden maan kommunisteilla olevan yhteyksiä toisiinsa ja näki 

yhteistyön tarpeettomana.169 

Kenraalikuvernööri Davis piti kommunismin uhkaa vähäisenä saarilla. 

Agitaattorit olivat hyvinkin aktiivisia, mutta filippiiniläiset eivät olleet 

vastaanottavaisia bolševistisille aatteille. Osaltaan tähän vaikutti Davisin mukaan 

katolinen kirkko, joka tuomitsi kommunismin. Davis uskoi, että Moskova rahoitti 

kommunismiagitaattorien toimintaa, ja itse asiassa sitä ei kovin aktiivisesti yritetty 

edes salata. Toki hän piti kommunismia potentiaalisena uhkana, jota piti seurata ja 

jonka suhteen piti olla varuillaan. Davis lisäsi vielä, että agitaattorit ovat 

poliisivoimien jatkuvan seurannan alaisena. 170  Toisinaan esille nousi huhuja 

kommunistien liikehdinnästä. Yksi tämän kaltaisista episodeista tapahtui 

maaliskuussa 1931, kun Pangasinan provinssissa huhuttiin noin 4000 kommunistin 

odottelevan asetoimitusta japanista ja aloittavan kapinan, joka suuntautuisi 

amerikkalaista hallintoa kohtaan. 171  Filippiineillä jäi kommunismi vähitellen 

itsenäistymiskysymyksen varjoon ja kommunisteillekin itsenäisyys oli ensisijainen 

tavoite. 

1.8 Filippiinien taloudellisesta merkityksestä Yhdysvalloille 

Yhdysvallat harjoitti Filippiineillä suljettujen ovien politiikkaa pyrkien 

keskinäisellä vapaakaupalla monopoliasemaan. Vaikka kolonialismi-termiä 

kolonialismi–termiä vältettiin, käytännössä maiden välinen vapaakauppa perustui 

                                                        
168 Crisanto Evangelista perusti vuonna 1924 Workers Party’n (Partido Obrero). Vuonna 1930 
perustettiin Evangelista-puolueen perustalle Communist Party of the Philippines (Partido Komunista ng 
Pilipinas eli PKP). Amerikkalaisvastainen PKP sai nopeasti kannatusta työväestön keskuudessa. Kroef 
1981, 14–17. Syyskuussa vuonna 1931 Yhdysvaltain viranomaisten käskystä kommunistinen puolue 
kiellettiin ja sen päätekijät pidätettiin. McCoy 1985, 207.  
169 Davis Hurleylle, 15.3.1931, NARA 350-298. 
170 Davis Hurleylle, 28.3.1930. NARA RG 350-298. Annual Report of the Governor General of the 
Philippines, 1930, 14. 
171 NYT, 4.3.1931. 
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kolonialiseen periaatteeseen, jonka mukaan saariston koettiin olevan hyvä raaka-

ainelähde ja hyvä markkina-alue jalostetuille tuotteille. Vapaakaupan seurauksena 

Filippiinit joutui taloudellisesti lähes täysin riippuvaiseksi emämaastaan. 

Filippiinien taloudellista kehitystä ohjasivat markkinat. Sijoitetulle pääomalle 

saatiin paras tuotto sokerin, kookosöljyn ja hampputuotteiden tuottamisesta. Ilman 

Yhdysvaltain tullivapaita markkinoita eivät sijoitukset näihin tuotteisiin olisi olleet 

niin kannattavia. Pääomaa investointeihin alkoi virrata Yhdysvaltain mantereelta. 

Kestävämmän kehityksen kannalta olisi Filippiineille ollut luontevampaa 

kehittää kaivos- ja metalliteollisuutta sekä kalanjalostusta. Nämä teollisuuden alat 

eivät kuitenkaan houkutelleet pääomaa sinä määrin kuin viljelytuotteet. 172 

Lupaavista tuotto-odotuksista huolimatta amerikkalaisten investoinnit saarille 

kasvoivat suhteellisen verkkaisesti – siitäkin huolimatta, että Yhdysvalloissa 

nähtiin Filippiineissä paljon monipuolisemmat tuotannon mahdollisuudet kuin 

esimerkiksi Havaijilla ja Kuubassa.173 Saarten epävarma poliittinen tulevaisuus oli 

eittämättä yksi investointeja hillinnyt tekijä. 

Filippiineistä oli vuoteen 1932 mennessä tullut niin riippuvainen Yhdysvaltain 

kanssa käymästään vapaakaupasta, että se oli noin 80 prosenttia koko saariston 

kaupasta. 174  Kauppa oli vaihdoltaan suhteellisen tasapuolista, sillä myös 

Yhdysvaltain vienti Filippiineille kasvoi voimakkaasti: pelkästään vuosien 1909 ja 

1930 välisenä aikana vienti kasvoi yli 1100 prosenttia.175 Vuodesta 1922 vuoteen 

1931 Filippiinienkaupan osuus koko liittovaltion ulkomaankaupasta 

kaksinkertaistui.176  Suhteellisesti eniten kasvoi sokerin ja kookosöljyjalosteiden 

vienti liittovaltioon. Filippiinien elin- ja palkkataso nousi huomattavasti muuta 

Kaukoitää korkeammalle 177 . Maan oli vaikea löytää vientiä Yhdysvaltain 

ulkopuolelle. Esimerkiksi 1920-luvun lopulla sokerista vain noin kolme prosenttia 

löysi tiensä Yhdysvaltain markkinoiden ulkopuolelle. Filippiinien merkittävin 

vientituote liittovaltion ulkopuolisiin maihin lienevät olleet vapaakaupasta 

huolimatta sikaarituotteet, joiden viennistä noin 25 prosenttia päätyi Yhdysvaltain 

ulkopuolelle.178 

                                                        
172 Irvine 1959, 177. 
173 Irvine 1959, 180. 
174 Filippiinien tuonnista samaan aikaan yli 65 prosenttia tuli Yhdysvalloista. Vastaavasti viennistä 
osuus oli 87 prosenttia. Giesecke 1987, 74. 
175 Sotaministeri Patrick J. Hurley SCTIA:n puheenjohtaja Hiram Binghamille. NARA, 350–874-364. 
176 Moore 1933, 1–4. 
177 Jaavalla, Sumatralla ja Borneossa työläisen keskipäiväpalkka noin 0,10–0,20 pesoa. Filippiineillä 
0,80–1,00 pesoa. Philippine Free Press 23.7.1932. 
178 Parkerin raportti Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
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Amerikkalaisten myötävaikutuksella Filippiinien taloutta ja tuotantoa 

nykyaikaistettiin. Vuosisadan vaihteesta 1920-luvun lopulle saarten tuotanto yli 

kymmenkertaistui. 179  Yhdysvallat pyrki edistämään maanviljelystä jakamalla 

luostarikuntien omistamia valtavia maaomaisuuksia pientiloiksi. Samalla 

suurtilojen syntymistä rajoitettiin lainsäädännöllisin keinoin.180  Talouden lisäksi 

valtaisaa nykyaikaistumista ja kehitystä tapahtui koulutuksen, paikallishallinnon, 

maanomistuksen, lääketieteen, tekniikan ja liikenteen parissa. Kaikkia näitä 

kehitettiin amerikkalaisen mallin mukaisesti. 181  Maan vaurastumisen myötä 

Filippiinien merkitys markkina-alueena korostui edelleen. Erityisesti 

tekstiiliteollisuudelle saaristo tarjosi hyvän vientikohteen. Kaupalliset tekijät olivat 

tärkeät itsenäisyyskysymyksessä. 

1.9 Nationalismi Filippiineillä yhä voimissaan 

Amerikkalaisilla oli ilmeisen suuri vaikutus siihen, että filippiiniläisten 

nationalismi muuttui väkivaltaisesta maltillisempaan suuntaan. Saarilla siirryttiin 

kapinallisuudesta parlamentaarisiin keinoihin. Toisaalta amerikkalainen 

demokratia- ja vapausideologia lisäsi itsenäistymistoiveita filippiiniläisten 

keskuudessa. Toki muutamia radikaalimpia ryhmittymiä jatkoi väkivaltaan 

suuntautuvaa toimintaa, mutta ryhmittymien merkitys oli enimmäkseen 

marginaalinen.182  

Theodore Friendin mukaan filippiiniläinen nationalismi erosi länsimaisesta 

nationalismista. Filippiineillä kyseinen termi ja käsite alkoi muodostua 

synonyymiksi sille, miten suhtauduttiin Yhdysvaltoihin. Tässä ”nationalismissa” 

oli useita muotoja; oli jopa ryhmittymiä, jotka pitivät Yhdysvaltoja hyvänä ja 

turvallisena ”isonaveljenä” ja josta ei suinkaan tulisi luopua. 183  Aina 

näitä ”amerikanystäviä” ei katsottu hyvällä, ja monesti heitä 

pilkattiin ”yhteistyömiehiksi”, ”kätyreiksi” tai ”amerikkalisteiksi”.184 

Filippiinien nationalismi saattoi erota länsimaisesta kansallisajattelusta. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että filippiiniläisen nationalismin juuret juontavat 

vähintäänkin 1800-luvun alkupuoleen, jolloin Filippiineillä virisi halu irrottautua 

                                                        
179 Irvine 1959, 175. 
180 Katolisen kirkon parista tulleet lukuisat luostari- ja munkkiveljeskunnat olivat vuosien saatossa 
haalineet valtaisat maaomaisuudet. Giesecke 1987, 210–219. 
181 Pratt 1950, 200–201. 
182 Friend 1965, 30–31. 
183 Friend 1965, 42. 
184 ”Collaboratos”, ”Henchmen” tai ”Americanistas”. Constantino 1975, 237–245. 
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isäntämaastaan Espanjasta. Tässä mielessä Filippiinien nationalismi ei juuri 

poikennut eurooppalaisesta. Filippiiniläinen nationalismi oli hyvin 

tunnelatautunutta. Malaijilaisille kansoille on tunnusomaista voimakas 

vapaudenkaipuu, ja heidän historiansa ennen espanjalaisten saapumista ei ollut 

kovin hierarkkista tai alisteista. Heidän kuninkaansa ovat olleet enemmän kansansa 

parasta ajattelevia kunnioitettuja johtajia. Tunnepitoista suhtautumista pystyttiin 

tarvittaessa valjastamaan tietoisiin poliittisiin tarkoitusperiin. 

Monet tutkijat, kuten George E. Taylor ja David Bernstein, korostavat 

koulutuksen suurta merkitystä filippiiniläisten itsenäisyyspyrkimyksille. 

Kehittynyt koululaitos vahvisti maan kansallistunnetta ja yhtenäisyyttä. 

Koululaitoksen ansiosta lukutaito maassa oli korkeampi kuin missään Keski- tai 

Etelä-Amerikan maassa.185  Filippiinien kouluissa opetettiin huomattavan paljon 

amerikkalaista vapausideologiaa ja liberaalisia aatteita. 186  Koululaitos kasvoi 

suureksi ja varoja nieleväksi instituutioksi. Se oli Japanin ohella 

edistyneisyydessään vertaansa vailla Aasiassa ja maailman siirtokunnissa 

ylipäätänsä.187 

Elintaso Filippiineillä ja Japanissa oli ylivoimaisesti korkein koko Aasiassa ja 

moninkertainen verrattuna ympäröiviin valtioihin. Mikäli Filippiinien ja 

Yhdysvaltain välistä suhdetta piti hallitsija hallittava – suhteena, saattoi siinä olla 

kysymys parhaasta vastaavasta suhteesta koko maailmassa – ainakin 

amerikkalaisten mielestä.188 

Tarkkana havainnoijana kenraalikuvernööri Davis korosti filippiiniläisten 

hyvin tunnepitoista asennoitumista itsenäisyyteen. Davisin mukaan Filippiinien 

kansalle itsenäisyys esiintyi suurena, ylevänä ja yleisenä hyvänä, jota heidän piti 

tavoitella kustannuksista välittämättä. Davis kuitenkin lisäsi, että osa 

filippiiniläisistä ja etenkin enemmän kouluttautunut kansanosa ymmärsi nopeaan 

itsenäistymiseen sisältyvät vaikeat taloudelliset seuraamukset. Heistäkin tosin osa 

oli valmis kohtaamaan seuraamukset, jos vaakakupissa oli itsenäisyys.189  Tämä 

samainen tunnepitoisuus kuului myös itsenäisyyslähetystöä johtaneen Manuel 

Roxaksen puheesta hänen puhuessaan senaatin saaristoasiain valiokunnalle 

tammikuussa 1930: ”Voi olla että joudumme luopumaan autoista ja muista 

                                                        
185  1935 vuoden kartoituksen mukaan yli 10vuotiaista lapsista yli 60 prosenttia oli lukutaitoisia. 
Senaattori Harry B. Hawesin raportti. 6.3.1936. Edustajainhuone 11.3.1936, CR, Vol. 80, 3621–3623. 
186 Taylor 1964, 72–76; Bernstein 1947, 111–113. 
187 Alkuvuonna 1935 saarten 7 680 koulussa oli 1,2 miljoonaa oppilasta, joita opetti yli 27 tuhatta 
opettajaa. Bernstein 1947, 110. 
188 HCIA:n raportti edustajainhuoneelle 22.5.1944, BIA, RG 126, 9-7-1. 
189 Davis Woodille 23.10.1929. NARA RG 350–283. 
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mukavuuksista sekä luksuksesta joihin olemme saaneet tottua amerikkalaisen 

hallinnon aikana, mutta mieluummin uhraamme nämä materiaaliset asiat 

saadaksemme kokea sen kohottavan tunteen, joka seuraisi liittyessämme 

[itsenäisten] kansojen joukkoon.” 190  Vaikutti siltä, että yhdysvaltalaisessa 

ajattelussa ei aina ymmärretty sitä, että tunnetasolla itsenäisyys meni taloudellisten 

ja materialististen seikkojen edelle. Heidän omasta itsenäisyystaistelustaan oli 

kulunut jo monta sukupolvea, ja oli unohdettu, että silloinkin oltiin valmiita 

uhraamaan kymmeniä tuhansia ihmishenkiä ja tekemään suuria taloudellisia 

uhrauksia itsenäisyyden saavuttamiseksi. 

Liittovaltion hallinnossa tuli usein ilmi uskomus, että sitä mukaa, kun 

Filippiineillä koulutus, lukutaito ja sivistystaso lisääntyisivät, vähenisivät 

itsenäistymishalut. Näin tapahtuisi etenkin, kun kansan suuri enemmistö alkaisi 

ymmärtää, että itsenäistyminen käytännössä merkitsisi korkeampia veroja, alempia 

palkkoja, alempaa elintasoa, heikompaa koulutusta, vähemmän julkisia palveluja, 

heikompaa tiestöä ja turvatonta ulkopolitiikkaa. 191  Tämän kaltaisen ajattelun 

taustalla oli se, että amerikkalaiset eivät edelleenkään nähneet itseään valloittajina, 

vaan pitivät itseään hyväntekijöinä. Todellisuudessa amerikkalaiset loivat paljon 

taloudellista hyvää saarille. Taloudellinen ja materiaalinen hyvä ei luonut niin 

paljon henkistä hyvää, että se olisi tukahduttanut itsenäisyyspyrkimykset ja 

kansallistunteen. 

Filippiinien historiaan perehtyneen Theodore Friendin mukaan 

kansallistunnetta ja amerikkalaisvastaisuutta lisäsivät saarella asuvien 

amerikkalaisten syrjivä asennoituminen filippiiniläisiä kohtaan.192  Friend jatkaa, 

että amerikkalaiset väheksyivät filippiiniläisten politiikkaa, joka oli hyvin 

henkilöitynyttä ja lyhytjännitteistä. Yleistä hyvinvointia parantavat tavoitteet 

tuntuivat usein jäävän taka-alalle.193 Toisaalta filippiiniläistä politiikkaa voi kuvata 

sangen maltilliseksi, eivätkä ääri-isänmaalliset liikkeet saaneet suurta kannatusta 

Filippiineillä. Filippiiniläistä politiikka saattoi pitää jopa länsimaisena muuhun 

Aasiaan verrattuna. 

Suhteellisesta maltillisuudesta huolimatta epäkohtiin ja kansallistunteeseen 

kohdistuviin loukkauksiin reagoitiin voimakkaasti. Esimerkiksi kesällä 1930 

käytiin merkittävä episodi, kun varakenraalikuvernöörinä toiminut Eugene Allen 

                                                        
190 NYT, 16.1.1930. Huomionarvoista on, että Manuel Roxasin isä sai surmansa espanjalaishallintoa 
vastaan käydyissä kapinoissa. NYT 16.7.1929. 
191 Parkerin raportti Hurleylle 5.5.1930. BIA 364-734. 
192 Friend 1965, 35–39. 
193 Friend 1965, 30. 
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Gilmore erosi tehtävästään. Presidentti Hoover nimitti hänen tilalleen Nicholas 

Rooseveltin. Nimitys nostatti voimakkaita protesteja ja mielenosoituksia eri 

puolilla Filippiinejä. Protestit johtuivat Rooseveltin vuonna 1926 julkaisemasta 

kirjasta The Philippines: A Treasure and a Problem, jossa hän kyseenalaisti 

filippiiniläisten kyvykkyyttä itsehallintoon. Kirja loukkasi filippiiniläisiä ja 

mellakoissa poltettiin julkisilla paikoilla Rooseveltin kirjoja. Selkkaus johti lopulta 

Rooseveltin eroon. 194  Nicolas Rooseveltin näkemys filippiiniläisistä oli 

myöhemminkin aliarvioiva ja jopa rasistinen: vielä vuonna 1931 hän kirjoitti 

artikkelissaan Congressional Digest -julkaisussa, että Filippiineille ei voi myöntää 

itsenäisyyttä, koska filippiiniläiset eivät ole kykeneviä ymmärtämään 

itsenäisyyteen liittyviä seuraamuksia ja riskejä. 195  Roosevelt ei palannut enää 

Filippiineille. Hän siirtyi Unkarin suurlähettilääksi. 

Filippiinien kansallispankin (PNB) johtaja ja Filippiiniläis–Amerikkalaisen 

Kauppakamarin (PACC) puheenjohtaja tohtori Henry Parker Willis erittelee 

osuvasti Yhdysvaltain Filippiinienaikaa neljään eri vaiheeseen: Ensimmäiset 

vuodet olivat valloittamisen ja rauhoittamisen aikaa. Tätä seurasi saariston 

kehittämisen vaihe – etenkin infrastruktuurin, koulutuksen ja luonnonvarojen 

hyödyntämisen suhteen. Kolmantena vaiheena Willis pitää saariston oman 

hallinnon kehittämistä ja Yhdysvaltain yhteistyötä sen kanssa. Neljäs vaihe on 

hänen mukaansa tilanteen kehittyminen maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. 

Lähtökohtana tähän viimeiseen vaiheeseen Willis pitää vuonna 1922 

allekirjoitettua Washingtonin laivastosopimusta, joka antoi hänen mukaansa 

Japanille huomattavasti paremman aseman läntisellä Tyynellämerellä – ja Willisin 

mukaan tämä oli jopa kutsu sotaan!196 Tähän Washingtonissa solmittuun ”neljän 

vallan sopimukseen” viitattiin usein myöhemminkin keskusteltaessa Filippiinien 

asemasta. Monien mielestä se oli jo merkittävä askel siihen suuntaan, että 

Yhdysvallat alkaisi vetäytyä Kaukoidästä.197 

Tohtori Willis totesi vielä, että Filippiinien-kysymys on ensisijaisesti 

sisäpoliittinen, koska siinä on kyse yhdysvaltalaisten moraalista.198  Tarkemmin 

                                                        
194 Golay 1998, 285–286. 
195 Roosevelt 1931, Congressional Digest May 1931, 156–157.  
196 Gilbert & Willis, Philippine Independence; Shall it be Granted, and if so, under “what conditions?”, 
A Stenographic Report. 5–9.   
197 Ks. esim. CR, Vol. 75, 12 840. 
198 Gilbert & Willis, Philippine Independence; Shall it be Granted, and if so, under “what conditions?”, 
A Stenographic Report. 5–9.   
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pohdittaessa tässä Willisin toteamuksessa kiteytyy olennainen osa koko 

kysymyksestä. 

Keskeinen ongelma Yhdysvaltain suhtautumisessa Filippiineihin oli se, että 

saaristolle lupailtiin itsenäisyyttä pitkin vuosikymmeniä ja pyrittiin valmistamaan 

saaristoa poliittisesti kohti itsenäistä kansakuntaa. Samaan aikaan kuitenkin 

saariston taloudellinen kehitys oli päinvastainen: Filippiineistä tuli yhä enemmän 

taloudellisesti riippuvainen vapaakauppasuhteestaan emämaan kanssa. Tämä 

vinoutunut suhtautuminen oli hyvin keskeinen tekijä Yhdysvaltain Filippiinien- 

politiikassa. 

Filippiineille oli vuosien saatossa muodostunut amerikkalainen vähemmistö. 

Huomattava osa siitä oli virkamiehiä ja talouselämän edustajia perheineen, mutta 

myös niin sanottuja tavallisia kansalaisia asui saarilla. Suuren ryhmän muodostivat 

opettajat, joita oli noin kahdeksansataa.199  Valtaosan amerikkalaisista muodosti 

laivaston ja armeijan henkilökunta. Varuskunta oli Yhdysvaltainkin mittapuun 

mukaan suuri. Vuonna 1930 sen kokonaisvahvuus oli 4 767, joista upseereita 577. 

Varuskunnasta aiheutui suhteettoman suuria kustannuksia, mikä johtui kaukaisesta 

sijainnista.200 

Filippiinit kuului edelleen Yhdysvalloille. Yhä enemmän alkoi muodostua 

viitteitä siitä, että muutoksia oli tulossa. Suurin muutos oli se, että itsenäisyys alkoi 

saada enemmän kannatusta mannermaalla. Vielä 1920-luvun alussa filippiiniläisten 

itsenäisyyslähetystöjen merkitys oli jäänyt vähäisiksi eivätkä ne juuri saaneet 

vastakaikua mannermaalla. Republikaanijohtoinen kongressi ja hallinto halusi 

pitää Filippiinien tilanteen muuttumattomana ja vakaana. Uusia tuulia oli kuitenkin 

tulossa; voimistuvan isolationismin ohella taloudelliset tekijät alkoivat nousta 

päärooliin Filippiinien itsenäisyysasiassa. 
  

                                                        
199 Vuonna 1930 Filippiineillä oli yhtensä noin 20 000 virkamiestä. Heistä 494 oli amerikkalaisia. 
Opettajia oli kaiken kaikkiaan noin 30 000, joista noin 800 oli amerikkalaisia. Kouluja oli yhteensä 
vähän yli 8000. Saarten poliisivoimissa palveli 6331 virkamiestä, joista 398 oli upseereita. Heistä edellä 
mainittuna vuonna amerikkalaisia oli 23. CR, Vol. 74, 2111–2113. 
200Suoria kustannuksia varuskunnasta aiheutui liittovaltiolle samaisena vuonna 11 169 000 dollaria. CR, 
Vol. 74, 2109. 
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2 Itsenäisyyskysymys ajankohtaiseksi – 
kiistan osapuolet muodostuvat  

2.1 Lama yhdistää amerikkalaiset ja filippiiniläiset intressit 

Hyvinvointi ja parantunut elintaso leimasi 1920-lukua Yhdysvalloissa. Etenkin 

teollisuuden tuotanto kasvoi vuosi vuodelta. Niin kansalaisten kuin yritystenkin 

pääomalle haettiin uusia sijoituskohteita. Yhdysvaltain taloudellista asemaa ja 

työllisyyttä paransivat osaltaan maahanmuuttoa koskevat rajoitukset. Työttömyyttä 

ei juuri esiintynyt, vaan pikemminkin työvoimapulaa oli useilla aloilla. Kaikki 

muuttui yhdellä kertaa kerralla syksyllä 1929, kun maan talouselämän keskuksessa, 

New Yorkin pörssissä, osakekurssit kääntyivät dramaattiseen laskuun aloittaen 

maailmanhistorian tunnetuimman ja laajimman lamakauden. Maan hallitus oli 

voimaton laskevien suhdanteiden edessä. 

Siirtomaan asemassa ollut Filippiinit oli saanut nauttia maailman vauraimman 

maan tuesta ja turvasta. Taloudellisesta menestyksestä huolimatta 

kansallismielisyys vahvistui entisestään ja toiveet itsenäisyydestä vahvistuivat. On 

olennaista tutkia ja analysoida niitä tekijöitä, jotka johtivat Yhdysvaltain 

kongressin kannattamaan Filippiinien itsenäisyyttä suhteellisen lyhyessä ajassa, 

vaikka hallitus, presidentti ja huomattavan suuri valtaosa lehdistöstä olivat sitä 

vastaan. Aikaisemmin tehdyt aloitteet Filippiinien itsenäisyydestä eivät olleet 

edenneet kongressin valiokuntia pidemmälle 201 . Ristiriitaa lisäsi sekin, että 

ulkopoliittisesti ajankohta itsenäistymiselle ei ollut otollinen; poliittinen vakaus 

Kaukoidässä alkoi järkkyä Japanin aggressioiden ja laajentumispyrkimysten 

vuoksi. 

Maatalouden markkina- ja tuottajahintojen alenemisen seurauksena Filippiinit 

alkoi nousta esille yhä useammin kongressissa ja päivänpolitiikassa. Tätä osoittaa 

sekin, että joulukuun alusta vuonna 1929 aina ensimmäiseen itsenäisyyslain 

hyväksymiseen tammikuussa 1933 esitettiin kongressissa kaiken kaikkiaan 28 

erilaista aloitetta, joissa tavalla tai toisella esitettiin Filippiinien itsenäisyyttä tai 

maan saattamista tullimuurin ulkopuolelle.202 

                                                        
201  Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kongressin jäsenten tekemät aloitteet osoitetaan 
asianomaisten valiokuntien valmisteltaviksi. Mikäli lait eivät saa valiokunnissa riittävää kannatusta 
taakseen, raukeavat ne kokonaan. Ks. esim. Ripley 1975, passim. 
202 Aloitteet löytyvät: CR, Vol. 72–76. Pedro Abelarde löytää vielä enemmän aloitteita, mutta hän 
ilmeisesti laskee mukaan muutaman yleistä tullia koskeneen aloitteen. Abelarde 1947, 149. 



64 

Maataloustuotteista erityisesti sokerin markkinahinta romahti vuoden 1929 

aikana pohjalukemiin ja saattoi sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijät taloudelliseen 

ahdinkoon. Heidän – tai ainakin heitä edustavien viljelijäjärjestöjen – mukaan 

Filippiineiltä tullivapaasti tuleva sokeri oli syypäänä alhaisiin hintoihin. Tämän 

seurauksena lisääntyi painostus tullivapaasti tulevan sokerin tuonnin 

rajoittamiseen.203  Tämän syyn uskottiin yleisesti olevan useimpien itsenäisyyttä 

koskevien aloitteiden takana. On kuitenkin huomattava, että joukossa oli 

muidenkin kuin sokerintuotantoa harjoittavien osavaltioiden edustajien aloitteita. 

Syksyllä 1929 senaatissa asetettiin tutkintakomitea tutkimaan väitteitä ja 

epäilyksiä, joiden mukaan Kuuban sokerintuottajien taholta olisi syyllistytty 

lahjontaan edullisemman tullin aikaan saamiseksi uuteen Hawley–Smoot -

tullilakiin. Kuulusteluja käytiin talvella ja keväällä 1930. Kymmeniä henkilöjä oli 

senaatin tutkintakomitean kuultavana, mutta selkeitä todisteita lahjonnasta ei tullut 

esille. Ilmeistä oli kuitenkin, että useat kongressin edustajat ja senaattorit olivat 

joutuneet voimallisen lobbauksen kohteeksi.204 

Yhdysvalloissa kotimaisen sokerin tuottajahinnat olivat olleet jo 

maailmansodan jälkeisistä ajoista lähtien alhaiset. Juurikassokerin tuottajien 

järjestö USBSA205  oli jo vuosikymmenen alusta lähtien lobannut voimakkaasti 

yleistä mielipidettä sekä lainsäätäjiä korkeampien tullimaksujen toivossa. Järjestön 

taloussihteeri Harry A. Austin oli senaatin lobbaustutkintakomitean206 kuultavana 

syyskuussa 1929. Austinin luovuttamien tietojen mukaan järjestö oli käyttänyt 

vuodesta 1921 lähtien yli 500 000 dollaria lobbaustoimintaan. Lobbausta johdettiin 

Washingtonin toimistosta. Austin joutui syyteryöpyn kohteeksi, sillä järjestön 

toiminta oli kuluneina kuukausina ollut hyvin aktiivista ja joidenkin komitean 

senaattorijäsenten mielestä jopa aggressiivista. Austinia ja hänen järjestöään 

syytettiin ”gangsterimaisesta painostuksesta” tavoitteidensa ajamisessa.207 

Austin puolustautui vertaamalla järjestönsä toimintaa National City Bank of 

New Yorkin 208  vastaavaan lobbaustoimintaan. Hänen mukaansa pankki käytti 

                                                        
203 Ks. esim. Abelarde 1947, 144–145. 
204 NYT 10.1.1930. 
205 United States Beet Sugar Association oli lähinnä juurikassokerin jalostajayritysten vuonna 1892 San 
Franciscossa perustama etujärjestö. Kyseinen USBSA avasi edunvalvontaan keskittyvän toimiston 
Washingtoniin vuonna 1914. Sen jäsenyritykset olivat etupäässä Coloradosta, Utahista, Michiganista, 
Kansasista ja Kaliforniasta. 
206 Senate Lobby Investigating Committee. 
207 NYT 17.10.1929. 
208 National City Bank of New York oli perustettu vuonna 1812 nimensä mukaisesti New Yorkissa 
nimellä City Bank of New York. Vuonna 1863 pankki laajeni kansalliseksi pankiksi ja sen nimeen 
lisättiin “National”. Vuonna 1897 pankki oli kasvanut yhdeksi liittovaltion suurimmista pankeista. 



65 

suuria summia saadakseen sokerin tuontitulleja alemmaksi tai ainakin Kuubasta 

tuotavan sokerin tullia alemmaksi siksi, että kyseinen pankki oli Austinin mukaan 

investoinut Kuuban sokerintuotantoon yli 100 miljoonaa dollaria.209 Lain puitteissa 

tapahtuva lobbaustoiminta oli nykypäivän mukaisesti yleistä etenkin Washingtonin 

lainsäätäjä-, hallinto- ja lehdistöpiireissä. Lahjonta oli lailla kiellettyä. 

Lobbaukseen suhtauduttiin moraalisesti kuitenkin nykyistä tiukemmin. 

Paheksuttavaa oli yrittää ajaa omaa etuaan koko liittovaltion edun kustannuksella. 

Karsaasti katsottiin myös toimittajien kautta tapahtuvaa yleiseen mielipiteeseen 

vaikuttamista. 

Lobbaus vaati pääomia. Kun yleisesti tiedettiin, että Kuuban 

sokeriplantaaseille oli investoitu huomattavia summia etenkin 1920-luvulla, osoitti 

epäilyksen sormi helposti siihen suuntaan. NYT:n mukaan suuryritykset olivat 

käyttäneet yli 70 000 dollaria lobbauskuluihin saadakseen Kuuban sokerintuonnille 

alemman tullin. NYT:n mukaan pääorganisaattori lobbaushankkeessa oli National 

City Bank, jonka investoinnit saarella olivat jopa 100 000 000 dollaria. 210 

Senaattori Hiram Bingham oli nostanut asian esille senaatissa jo aikaisemmin 

syksyllä kritisoiden kärkevästi Kuuban sokeripiirien lobbaustoimintaa.211 

NYT:n artikkelin mukaan näyttää siltä, että USBSA teki yhteistyötä 

Yhdysvaltain Ammattiliiton212 (AFL) kanssa. Kyseisen liiton presidentti William 

Green oli aikaisemmin puhunut senaatin valiokunnassa korkeampien sokeritullien 

puolesta, eikä senaatin kuultavana ollut Austin kiistänyt yhteistyötä.213 Vaikka AFL 

nimellisesti ”pyrki ajamaan työolojen parantamista”, oli se jo vuosikymmeniä 

ajanut pyrkinyt lisäämään maahanmuuton rajoituksia. Vaikka AFL:n jäsenistö 

koostui valtaosin eurooppalaisperäisistä maahanmuuttajista tai heidän 

jälkeläisistään, vastustivat he alati kasvavaa maahanmuuttoa. Aasialaisperäiseen 

maahanmuuttoon AFL suhtautui erityisen jyrkästi. Maahanmuuttokysymys yhdisti 

liiton jäsenistöä; he katsoivat, että uusien työläisten alati kasvava virta 

                                                        
Vuonna 1919 se oli ensimmäinen pankki Yhdysvalloissa, jonka valuuttavaranto ylitti miljardin dollarin 
rajan. Pankin laajentuminen ulkomaille oli erityisen nopeaa 1920–luvulla. Myöhemmin NCBNY:tä on 
pidetty yhtenä merkittävänä suuren lamankauden käynnistäjänä riskialttiin kasvutoimintansa johdosta. 
209 NYT 17.10.1929. 
210 Muita huomattavia sijoittajia ja lobbauksen rahoittajia olivat mm. United Fruit Company, Cuban-
American Sugar Company, Hershey Interest ja Czarnikow Company.  NYT, 24.9.1929. 
211 NYT, 24.9.1929. 
212  American Federation of Labor (AFL) perustettiin vuonna 1886 ja se oli ensimmäinen 
ammattiliittojen keskusjärjestö Yhdysvalloissa. Committee for Industrial Organizationin (CIO) 
perustamiseen asti 1930–luvulla se oli myös suurin ammattiliitto lähes neljällä miljoonalla jäsenellään. 
Myöhemmin nämä kaksi liittoa yhdistyivät suureksi AFL–CIO:ksi vuonna 1955. 
213 NYT 17.10.1929. William Green oli aikaisemmin edustanut demokraatteja Ohion senaatissa. 
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Yhdysvaltoihin lisäisi työttömyyttä ja alentaisi palkkoja.214  Gwendolyn Minkin 

mukaan AFL:llä oli läheiset suhteet demokraattiseen puolueeseen jo edelliseltä 

vuosisadalta lähtien, kun taas työnantajapiirit olivat lähempänä republikaaneja.215 

Minkin esittämä puolueita koskeva jako oli vain suuntaa antava. Esimerkiksi 

NYT:n mukaan republikaanien senaattori Samuel Shortridge oli lehden mukaan 

hyvin läheisissä tekemisissä Austinin ja USBSA:n kanssa.216  Vaikutti kuitenkin 

siltä, että USBSA:n ja AFL:n intressit menivät paremmin yksiin demokraattien 

kanssa Filippiinien kysymyksessä. 

Yhdysvaltain viljelijöiden puoluepoliittinen suhtautuminen oli ristiriitainen. 

Etenkin keskilännen viljelijät olivat olleet perinteisesti demokraattien kannattajia. 

Tulleja koskevassa kysymyksessä viljelijäväestön vaatimukset osuivat paremmin 

yksiin kongressissa johtavana olevan republikaanisen puolueen poliittisen 

ohjelman kanssa: siihen kuului tullitariffien yleinen korottaminen ja kotimaisen 

tuotannon suojeleminen. 217  Tullikysymys ei saanut demokraatteja siirtymään 

toiseen leiriin – kuten vuosikymmenen vaihteen molemmin puolin pidetyt vaalit 

osoittivat. Osaltaan tätä voisi selittää se, että demokraateilla oli kirjattuna 

vaaliohjelmaan Filippiinien itsenäisyys ja sitä kautta saariston sulkeminen 

sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Toisaalta, keskilännen farmarit olivat perinteisesti 

olleet hyvin puolueuskollisia. 

Kesään 1929 saakka sokerin vapaa tuonti Filippiineiltä oli saanut jatkua 

suhteellisen rauhallisesti, kunnes kesäkuussa Kuuban-, Havaijin- ja 

Filippiinientuonnin rajoittaminen alkoi olla esillä kongressissa. Tosin 

alkuvaiheessa näytti siltä, että liittovaltion sokerintuottajien kritiikki kohdistui 

enemmän Kuuban-tuontiin. 218  Kuuballa oli kahdenkeskinen kauppasopimus 

Yhdysvaltain kanssa. Kuuban-tuonnista maksettiin tullia, mutta se oli 

kahdenkeskeisyyssopimuksessa sovittu normitasoa alhaisemmaksi. Kesällä 1929 

sokerin tuontitulli oli 2,20$ sadalta paunalta, kun se Kuuballe oli 1,76$ sadalta 

paunalta. 219  Markkinahintojen laskiessa Kuuban sokeriviennin kannattavuus 

heikentyi siitä maksettavan tullin vuoksi suhteellisesti enemmän kuin Filippiinien. 

Tilanne oli erityisen vaikea Kuuban sokerituotannolle. 

Kongressin edustajainhuoneessa vireillä olevassa Hawley–Smoot -tullilaissa 

esitettiin sokerin tullimaksua korotettavaksi kolmeen dollariin sadalta paunalta. 

                                                        
214 Vuosien 1921 ja 1924 maahanmuuttoa tiukentaneet lait olivat paljolti AFL:n lobbaustyön hedelmää. 
215 Mink 1986, passim. 
216 NYT 17.10.1929. 
217 Ellis 1968, 19–22. 
218 NYT 25.6.1929.  
219 NYT 27.6.1929. Sata paunaa on 45,36 kilogrammaa. 
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Myös Kuubasta tuotavan sokerin tullia esitettiin nostettavaksi 80 prosenttiin siitä 

eli 2,40 dollariin paunalta, kun taas muiden liittovaltion alaisten alueiden, kuten 

Filippiinien ja Puerto Ricon sokeri pysyisi yhä tullimuurin sisäpuolella. Tämä 

kyseinen tullitariffien korotus oli jo hyväksytty edustajainhuoneessa toukokuussa 

1929. Tullilain käsittelyn yhteydessä keskusteluissa nousi esille, että Kuuban 

kahdenkeskinen erityisasema voitaisiin poistaa kokonaan.220  Mikäli näin kävisi, 

tulisi muutos vaikeuttamaan Kuuban sokerituotannon kannattavuutta. Koska 

Kuubantullille esitettiin korkeampaa tullimaksua, kuin yleinen tullitariffi oli ollut, 

korostui Filippiinien vapaakaupallisen aseman jatkuminen. Kun kesällä 1929 

tullilait olivat valmisteltavana senaatin valtiovarainvaliokunnassa (Finance 

Committee), pyrkivät Kuuban sokeripiirit voimakkaasti lobbaamaan tullien 

korottamista vastaan – jopa niin, että osa valiokunnan jäsenistä ärsyyntyi. 

Valmisteilla olevan tullilain toinen aloitteentekijä senaattori Reed Smoot arvosteli 

Kuuban sokerituottajia väittäen heidän itse aiheuttaneen ongelmansa. Hänen 

mukaansa Kuuban tulisi vähentää sokerintuotantoaan ja suuntautua 

monipuolisempaan viljelyyn.221  Käytännössä tämänkaltaisilla puheilla oli tuskin 

merkitystä taloudellisissa vaikeuksissa oleviin sokerin tuottajiin Kuubassa ja vielä 

vähemmän heidän rahoittajiinsa Yhdysvalloissa. 

Kesän lopulla myös edustajainhuoneen valtiovarainvaliokunta päätyi 

puoltamaan historiallista tullilakia – historiallista siinä mielessä, että se merkitsi 

tuontitullien nousua ennätyskorkeaksi – tasolle, joka haki vertaistaan koko 

länsimaisessa taloushistoriassa. Tosin senaatin esityksessä tulleja esitettiin 

korotettavaksi hieman maltillisemmin kuin edustajainhuoneen esityksessä. Sokerin 

osalta senaatin valiokunnan esityksessä korotus oli Kuuban sokerille 20 senttiä 

maltillisempi paunaa kohden: 2,20 dollaria. Muutenkin erityisesti sokerin tulli 

nousi keskeiseksi aiheeksi tässä osin kiivaassa tullipoliittisessa keskustelussa. 

Sokerista kannettu tulli oli kaikista tuotavista maataloustuotteiden tulleista 

suurin.222 

Lakiesityksen esittämä korkea tulli siirtyisi suureksi osaksi myös 

kuluttajahintoihin. Tästä demokraatit saivat lyömäaseen lähestyviin vaaleihin. 

Julkisuudessa arveltiinkin, että äänestyksessä ”kotirouvien rintama” seisoisi 

demokraattien takana vastustamassa tuontisokerille esitettyä korkeaa tullia ja siten 

myös korkeampia kuluttajahintoja. Tässä vaiheessa virvoitusjuomateollisuus heräsi 

                                                        
220 Kuuban kaupallinen erityisasema perustui vuonna 1903 säädettyyn lakiin. NYT 27.6.1929; 4.7.1929; 
Irvin & Kroszner 1996, 5–7. 
221 NYT 29.6.1929. 
222 NYT 17.8.1929; 14.9.1929; 17.9.1929. 
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vastustamaan korkeampia tulleja. Kyseinen teollisuus vetosi siihen, että he 

työllistivät enemmän kuin kotimaiset sokeriviljelijät ja että heidän 

kokonaisliikevaihtonsakin oli korkeampi. 223  Demokraatit eivät olleet täysin 

yhtenäisenä rintamana tullien korottamista vastaan, vaan suhtautuminen jakoi 

puoluetta – kuten myös republikaaneja. 

Viljelijöitä edustaneissa järjestöissä huomattiin vähitellen, että Filippiinejä oli 

vaikea asettaa tullimuurin ulkopuolelle niin kauan, kuin maa kuului Yhdysvaltain 

alaisuuteen. Saariston itsenäistyminen olisi käytännöllisesti katsoen ainoa keino 

saattaa Filippiineiltä tuleva halpatuonti tullimuurin ulkopuolelle, kuten Reed J. 

Irvine kirjassaan toteaa.224  Filippiinien itsenäistyminen oli puolestaan kuulunut 

demokraattisen puolueen vaaliohjelmiin jo saariston liittämisestä lähtien. 

Oletettavaa olikin, että demokraattien kannatus lisääntyi entisestään 

viljelijäväestön keskuudessa. Molemmista puolueista oli odotettavissa aikaisempaa 

enemmän tukea Filippiinien itsenäistämiseksi tai ainakin saariston saattamiseksi 

tullimuurin ulkopuolelle. 

2.2 Kingin lakialoite käynnistää laajan keskustelun 

Merkittävä askel Filippiinien tulevaisuuden kannalta oli Utahin senaattori William 

H. Kingin 225  vuoden 1927 lopulla julkaisema lakiesitys 226  Filippiinien 

itsenäistymisestä. Demokraatteja edustavan Kingin lakialoite sai aikaan runsasta 

keskustelua senaatissa ja lehdistössä. 227  Uutta oli se, että ensimmäistä kertaa 

keskusteltiin laajemmin niistä kriteereistä, joilla Filippiinien olisi mahdollista 

saada itsenäisyys – ei pelkästään siitä, tulisiko itsenäisyys ja milloin se tulisi. 

Kingin lakiesityksessä painotettiin voimakkaasti Filippiinien kansan tahtoa oman 

perustuslain ja itsenäisen hallituksen saamiseksi. Aloitteessa siteerattiin elokuussa 

1916 hyväksyttyä Jones-lakia, jossa senaattori Kingin mukaan selvästi luvataan 

Filippiineille itsenäisyys. Kingin lakiesitys ei kuitenkaan vielä tällä kertaa edennyt 

valiokuntaan asti valmisteltavasti.228 Senaattori William King oli kiistatta pioneeri, 

                                                        
223 NYT 1.7.1929. 
224 Irvine 1959, 176. 
225 Kokenut senaattori William H. King oli kunnostautunut erityisesti kommunismin vastustajana. Ks. 
esim. Ruotsila 2006. 
226 Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kaikki kongressin jäsenet voivat tehdä lakialoitteita (bills). 
Aloitteet yleensä nimetään tekijänsä mukaan, ja ne saavat kongressikohtaisen järjestysnumeron. 
Oleszek, 2014, 10–13. CR, Vol. 69, 341. 
227 CR, Vol. 69, 341. 
228 Organic Act of the Philippines (1916): "... Whereas it was never the intention of the people of the 
United States in the incipiency of the war with Spain to make it a war of conquest or for territorial 
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mitä tuli Filippiinien itsenäistymiseen. Ennen tätä lakiesitystä hän oli jo lähes 

kymmenen vuoden ajan puhunut saariston itsenäistymisen puolesta. Filippiinien 

lisäksi King vastusti voimakkaasti vuonna 1915 tapahtunutta Haitin miehitystä ja 

vaati Yhdysvaltain joukkojen vetämistä pois Haitista.229 

Reilu vuosi myöhemmin, huhtikuussa vuonna 1929, King oli jälleen liikkeellä 

lakialoitteensa kanssa. 230  Samoihin aikoihin kongressissa käynnistyi laaja ja 

pitkällinen poliittinen kädenvääntö tullitariffien korottamisesta. Heinäkuussa 

vuonna 1929 senaatin talousvaliokunnassa tuotiin esille vaihtoehto, jonka mukaan 

Filippiineiltä tulevalle tuonnille asetettaisiin täysi tullitariffi, mutta kerätty tulli 

palautettaisiin kokonaisuudessaan saariston hallinnon käyttöön. Asia ei kuitenkaan 

edennyt valiokuntaa pidemmälle, vaikka herättikin laajaa keskustelua lehdistöä 

myöten.231 Filippiinien itsenäisyyden tuominen esille samaan aikaan tullitariffien 

kanssa oli eittämättä tietoinen ja taktisesti kannattava siirto. 

Senaatin talousvaliokunta antoi tullilakeja koskevan lakiesityksensä senaatin 

täysistunnolle syyskuussa vuonna 1929. Keskustelu Filippiineistä jatkui lokakuun 

alkupuolella, kun senaattori King esitti yllättäen muutosesityksen, jolla Filippiinit 

saisi itsenäisyyden osana tullilakia. Esityksen mukaan Filippiineille säädettäisiin 

oikeus muodostaa oma perustuslakinsa, jonka jälkeen Yhdysvaltain presidentti 

voisi julistaa saarivaltion itsenäiseksi valtioksi. Esitys aiheutti suurta hämminkiä 

senaatissa. Vaikka useat, etenkin demokraattisen puolueen senaattorit olivat 

esityksen kannalla, oli valtaosa sitä mieltä, että näin isoa asiaa ei voisi säätää osana 

tullilakia, vaan se vaatisi oman lakinsa. King perusteli esitystään sillä, että osana 

toista lakia Filippiinien itsenäisyys voitaisiin paremmin saavuttaa – olihan hän jo 

turhautumiseen asti yrittänyt samaa itsenäisyyslain muodossa. Erityisesti 

republikaanien konservatiivinen siipi oli voimakkaasti Kingin esitystä vastaan, ja 

asiasta käytiin kiivastakin keskustelua. Senaatin territorio- ja 

saaristovaliokunnan232  puheenjohtaja senaattori Hiram Bingham lupasi Kingille, 

että mikäli tämä vetäisi esityksensä pois, tulisi Binghamin johtama valiokunta 

ottamaan Filippiinien itsenäisyysasian valmisteluun heti seuraavan istuntokauden 

                                                        
aggrandisement; and whereas it is; as it has always been, the purpose of the people of the United States 
to withdraw their sovereignty over the Philippine Islands and to recognise their independence as soon 
as a stable Government can be established therein...",;"... An Act to declare the purpose of the people 
of the United States as to the future political status of the people of the Philippine Islands, and to provide 
a more autonomous Government for those islands..." Senaatti 4.12.1929, CR, Vol. 72, 270–278. 
229 Ks. esim. Hauptman 1973, 117–128. 
230 CR, Vol. 71, S. 204. 
231 Muun muassa senaattorit Elihu Root ja Underwood kannattivat kerätyn tuoton palauttamista saarten 
hallinnolle. NYT 16.7.1929. 
232 Senate Committee on Territories and Insular Affairs (SCTIA). 
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alettua (Ks. liite 1.). King ei kuitenkaan luopunut esityksestään, ja 

demokraattisenaattorit Norris ja Dill Washingtonista uhkasivat uusia esityksen 

saman sisältöisenä, mikäli King päättäisi vetää esityksensä takaisin.233 

Tilanne johti siihen, että Kingin muutosesityksestä äänestettiin. Lakiesitys 

kumottiin äänin 45 – 36. Äänestystulos noudatti aika pitkälle puoluelinjaa 

kuitenkin niin, että Kingin esitystä kannatti seitsemän republikaania ja sitä vastaan 

äänesti viisi demokraattia. Jo ennen äänestystä demokraattien senaattori Edvin 

Broussard teki toisen Filippiinejä koskevan muutosesityksen tullilakiin; sen 

mukaan perustettaisiin komissio valmistelemaan saariston itsenäisyyttä ja kaikki 

tuonti saarilta liittovaltioon saatettaisiin tullimuurin ulkopuolelle. Lisäksi 

Broussard katsoi, että Filippiinien itsenäistymisellä olisi niin suuri kansainvälinen 

merkitys, että kyseiseen komissioon tuli kutsua edustajat myös Ranskasta, 

Japanista, Iso-Britanniasta ja Italiasta. Broussardin esitys hylättiin kuitenkin vielä 

suuremmalla äänimäärällä kuin Kingin esitys.234 

Senaattori Broussard teki vielä toisen lakiesityksen; sen mukaan 

Filippiinientuonnista kannettu tulli palautuisi kokonaisuudessaan saarivaltion 

hallinnon kassaan. Muutamat, etenkin viljelijävaltioita edustavat senaattorit 

tarttuivat tähän Broussardin toiseen esitykseen ja olivat valmiita menemään vielä 

pidemmälle: he halusivat äänestää Filippiinien itsenäisyydestä! Edelleen useat 

senaattorit pitivät itsenäisyysasian sotkemista tullipoliittiseen keskusteluun 

valitettavana. Etenkin republikaanien parissa katsottiin, että asian tulisi mennä 

senaatin saaristo- ja alueiden valiokunnan (SCTIA)235  valmistelun kautta, sillä 

heillä oli yhä enemmistöasema kyseisessä valiokunnassa. Painostuksen alla 

senaattori King oli vetämässä pois esitystään, kun Nebraskan senaattori Geroge 

Norris ilmoitti uusivansa Kingin esityksen samanmuotoisena. Tässä kuumenneessa 

tilanteessa SCTIA-valiokunnan puheenjohtaja, senaattori Hiram Bingham vakuutti 

senaatille, että valiokunta aloittaisi Filippiinien itsenäisyyslakia koskevat 

valmistelut heti seuraavan varsinaisen istuntokauden alettua.236 

Senaattori Binghamin ilmoitus riitti Kingille ja Norrisille, mutta keskustelun 

kiivautta ja muutamien senaattoreiden sitoutumista Filippiinien-tuonnin 

rajoittamiseen kuvaa se, että edelleen Washingtonin osavaltion senaattori Clarence 

Dill esitti uusivansa Kingin esityksen, jos Norris vetäisi sen pois. Bingham teki 

esityksen senaattori Broussardin esityksen palauttamiseksi käsittelyyn, mikä olisi 

                                                        
233 CR, Vol. 71, 4382–4383. 
234 CR, Vol. 71, 4066–4079, 4338–4342, 4370–4380, 3489. 
235 Senate Committee on Territories and Insular Affairs. 
236 CR, Vol. 71, 4380–4389. 
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lykännyt Kingin esityksen pöydälle237. Keskustelu johti äänestyksiin, ja Binghamin 

esitys kaatui äänin 35–54, joten senaatin oli seuraavaksi äänestettävä Filippiinien 

itsenäisyydestä. Lopulta Kingin lakiesitys hylättiin äänin 34–45. Äänestyksestä 

pidättäytyi 14 senaattoria. Myös Broussardin esitys hylättiin pian tämän jälkeen.238 

Tämä keskustelu senaatissa oli merkittävä episodi. Senaatin 

saaristoasiainvaliokunta oli nyt velvoitettu valmistelemaan Filippiinien 

itsenäisyyslakia heti seuraavan istuntokauden alettua. 

Theodore Friendin mukaan ulkoministeri Stimsonin viestillä senaatille oli 

merkittävä vaikutus lain raukeamiseen. 239  Stimson oli arvostettu henkilö, ja 

kirjeessään senaatille hän perusteli tarkoin itsenäisyyttä vastustavan kantansa. 

Enemmistöasemassa kongressin molemmissa huoneissa olleet republikaanit 

pysyivät suhteellisen yhtenäisinä vastustavassa kannassaan. Lakia vastaan 

äänestäneissä oli myös useita maatalousblokin senaattoreita. He ilmeisesti pitivät 

lain ehtoja liian myötämielisinä filippiiniläisiä kohtaan. Kingin lakialoite oli 

ensimmäinen merkittävä askel kohden Filippiinien itsenäistymistä Jones–lain 

jälkeen. Aloitteen lehdistössä saama huomio nosti Filippiinien itsenäisyyden 

päivänpoliittisten kysymysten joukkoon. Edustajainhuoneen puolella Filippiinien 

itsenäisyydestä käytiin keskustelua toukokuussa vuonna 1929, mutta mihinkään 

konkreettiseen ei edetty vielä tällä kertaa.240 

Lupauksensa mukaisesti senaatin saaristoasiainvaliokunta aloitti senaattori 

Binghamin johdolla Filippiinien-asian käsittelyn tammikuussa vuonna 1930. Jo 

ennen vuodenvaihdetta spekuloitiin, että enemmistö valiokunnasta tulisi 

kannattamaan Kingin esitystä itsenäisyydestä, sillä valiokunnan kaksi 

republikaanijäsentä oli esittänyt itsenäisyyttä puoltavia kommentteja lehdistössä. 

Näiden kahden jäsenen mahdollinen siirtyminen demokraattien puolelle 

Filippiinien-kysymyksessä heilauttaisi enemmistön demokraateille: kuusi vastaan 

kahdeksan.241 

Lupauksensa mukaisesti senaatin saaristoasiainvaliokunta aloitti senaattori 

Binghamin johdolla Filippiinien-asian käsittelyn tammikuussa vuonna 1930. Jo 

ennen vuodenvaihdetta spekuloitiin, että enemmistö valiokunnasta tulisi 

kannattamaan Kingin esitystä itsenäisyydestä, sillä valiokunnan kaksi 

                                                        
237 Senaatin vakiintuneen käytännön mukaisesti työjärjestyksessä hyväksytty esitys palata ajallisesti 
aikaisemmin tehtyyn esitykseen siirtää myöhemmin tehdyn esityksen pöydälle. 
238 CR, Vol. 71, 4067–4079, 4338–4342, 4370–4389. 
239  ”Public Bills and Resolutions”, Senaatti 13.1.1930, CR, Vol. 72, 4399–4400; 4424–4427. 
Huomattavaa oli, että lakia kannatti lähes yhtä paljon demokraatteja ja republikaaneja. Friend 1965, 70.  
240 CR, Vol. 71, 1399–1405. 
241 NYT, 9.12.1929. 
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republikaanijäsentä oli esittänyt itsenäisyyttä puoltavia kommentteja lehdistössä. 

Näiden kahden jäsenen mahdollinen siirtyminen demokraattien puolelle 

Filippiinien-kysymyksessä heilauttaisi enemmistön demokraateille: kuusi vastaan 

kahdeksan.242 

Poliittista vääntöä itsenäisyyden puolesta ja sitä vastaan käytiin jo ennen, kuin 

valiokunnat aloittivat asian käsittelyn. Yksi kärkkäimpiä itsenäisyyden 

puolestapuhujia oli Minnesotan kongressiedustaja Harold Knutson. 

Republikaaneja edustava Knutsonin mukaan Filippiinien tullivapaan tuonnin 

vuoksi eri puolilla Yhdysvaltoja oli varastoissa yli 540 000 000 paunaa (n. 245 000 

tonnia) myymättömiä meijerialan tuotteita odottamassa pilaantumista. Hänen 

mukaan itsenäisyydellä oli kiire senkin vuoksi, että amerikkalaisten investoinnit 

saarille kasvoivat nopeasti, mikä tekisi itsenäistymisestä entistä vaikeamman. 

Niinpä senaattori Knutson teki jälleen yhden Filippiinien itsenäistymistä ja sen 

asettamista tullimuurien ulkopuolelle koskevan lakiesityksen. Knutsoninkaan 

esitys ei edennyt keskustelua pidemmälle, mutta sen käynnistämää laajaa 

keskustelua edustajainhuoneessa voi pitää sangen rakentavana ja hyvähenkisenä.243 

Kongressin molemmissa kamareissa oli kuitenkin ylitetty se raja, että Filippiinien-

kysymystä ei voinut enää sivuuttaa tai jättää pöydälle. Kenties kovinta ääntä 

itsenäisyyttä vastaan piti lehdistö, jossa melkoisen suorasanaisesti tuomittiin 

itsenäisyyden vaatijat oman edun tavoittelijoiksi.244 

Ison-Britannian Washingtoninsuurlähettiläs Sir Esme Howardin mukaan 

senaattori Kingin lakialoitteen lähtökohtana lienee ollut kotimaisen 

maataloustuotannon suojeleminen. Hänen mielestään lain tarkoitusperä tuli esille 

jo lakiesityksen ensi riveillä, sillä sen ensimmäisiin kohtiin oli tiukasti sisällytetty 

amerikkalaisen omaisuuden ja tuotannon turvaaminen saarilla itsenäistymisestä 

huolimatta.245  Toisaalta, senaattori King oli tunnettu vähemmistöjen oikeuksien 

puolustajana ja saaristoalueiden itsehallinnon puolestapuhujana. 246  Huolimatta 

siitä, että Kingin lakialoite oli suhteellisen huonosti valmisteltu, onnistui se 

herättämään valtakunnallista huomiota. Syynä siihen saattoivat olla muuttuneet 

suhdanteet ja syksyn lähenevät kongressin vaalit. Kingin lakialoitteen teki 

erilaiseksi muihin vastaavantyyppisiin aloitteisiin verrattuna se, että siinä omista 

tarkoitusperistä huolimatta painotettiin filippiiniläisten näkökulmaa ja että 

                                                        
242 NYT, 9.12.1929. 
243 CR, Vol. 71, H. R. 5182; Keskustelu, CR, Vol. 72, 619–630; NYT, 15.12.1929. 
244 Pääkirjoitus, NYT, 16.12.1929. 
245 Howardin liite Hendersonille, 20.12.1929, BDFA, Vol. 17, 168–169. 
246 Ks. esim. Hauptman, 1973, 117–126. 
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itsenäistymiselle oli muuttuvista olosuhteista johtuen syntymässä suotuisat 

mahdollisuudet. 

Suurlähettiläs Howard kiinnitti huomiota lehdistön kriittiseen suhtautumiseen 

Kingin lakialoitetta kohtaan. Hän siteerasi arvovaltaisena pidettyä New York 

Herald Tribunea, joka tuomitsi Kingin aloitteen. Lehden mukaan kongressilla ei 

olisi perustuslaillista oikeutta irrottaa liittovaltiosta sellaista aluetta, josta osa 

kuuluu amerikkalaisomistukseen. Toisekseen lehti väitti, että saaret edustivat 

Yhdysvaltoja Kaukoidän tärkeillä markkinoilla. Howard toi esille hieman 

maltillisempaa näkemystä edustaneen Washington Postin artikkelin, jonka mukaan 

Filippiinien kaupan kehitys oli johtanut yhä suurempaan taloudelliseen 

riippuvuuteen Yhdysvalloista. Tämän takia oli väärin, että itsenäisyyden 

tärkeimpänä myöntämiskriteerinä pidettiin ”vakaata hallintoa” saarilla. Howardin 

huomioiden mukaan valtaosa muustakin lehdistöstä tuomitsi Filippiinien 

itsenäistymissuunnitelmat mitä erilaisimmin perusteluin.247 Esimerkkinä mainittu 

New York Herald Tribunen artikkeli oli sikäli tyypillinen, että se puolusti selvästi 

taloudellisia intressejä saarilla. Ymmärrettäväksi tämän tekee sekin, että lehti 

kuului imperialistisesti suuntautuneen lehdistökeisari William Randolph 

Hearstin248 omistukseen. Yhdysvaltain kauppakamari oli aiemmin vedonnut siihen, 

että Filippiinit oli perustuslaillinen territorio, ja että sitä ei voisi kongressin tai 

presidentin toimivallalla erottaa.249 

Toisenlaisena esimerkkinä heränneestä keskustelusta Howard toi esille New 

York World -lehden, joka suhtautui varovaisen myönteisesti itsenäisyyden 

myöntämiseen. Lehti kuitenkin katsoi, että itsenäistyminen tulisi tapahtua niin, että 

saarten asukkaille ei koituisi vahinkoa. Filippiinien taloutta ei saisi romahduttaa 

korkeilla tulleilla.250 Kun keskustelu itsenäisyydestä kiihtyi alkuvuonna 1930, oli 

nähtävissä lehden kriittisempi kanta itsenäisyyteen, etenkin, kun itsenäisyyttä 

ajavien tarkoitusperät ja motiivit tulivat selkeämmin esille tullilain 

keskusteluissa.251 

                                                        
247 Howard Hendersonille, 20.12.1929, BDFA, Vol. 17, 167. 
248 William Randolph Hearst kuului Yhdysvaltain rikkaimpiin miehiin. Hän omisti huomattavan osan 
maan suurimmista sanomalehdistä. Hearst otti lehtiensä kautta aktiivisesti kantaa päivänpoliittisiin 
kysymyksiin. Poliittiselta suuntaukseltaan hänen katsottiin edustavan demokraattien oikeistosiipeä. Ks. 
esim. Duroselle 1945, 223–227. 
249 Lyons siteraa oikeusministeri Gregorya oikeudellisissa tulkinnoissaan. Lyons 1924, 6–8. 
250 Howard Hendersonille 20.12.1929, BDFA, Vol. 17, 167. 
251 Ks. esim. Richard V. Oulham:”Philippine Issue up in Depate on Sugar”. NYT 19.1.1930. 
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Filippiinejä kongressissa edustava Camilo Osias 252  antoi tukensa Kingin 

lakialoitteelle. Hän puolusti kansalaistensa taloudellisia menetyksiä ja kärsimyksiä 

itsenäisyyden hintana kommentoiden, että ”…mikä kansa tahansa olisi valmis 

näkemään nälkää vapautensa puolesta.” 253  Lisääntynyt lehdistökirjoittelu sai 

filippiiniläiset todennäköisesti huomaamaan, että 1930-luku oli alkanut 

itsenäisyyden saamisen suhteen valoisammissa merkeissä. Historiantutkija George 

E. Taylorin huomioiden mukaan olennaista aikaisempiin keskusteluihin verrattuna 

oli se, että tällä kertaa kaikki Yhdysvaltain poliittiset puolueet ja ryhmittymät 

alkoivat ottaa osaa keskusteluun itsenäistymisen kriteereistä.254 

Filippiineillä huolestuttiin uusista poliittisista käänteistä Yhdysvaltain 

kongressissa. Erityisesti sokerintuottajia hämmensivät kongressin lakialoitteet, 

jotka pyrkivät lopettamaan vapaakaupan liittovaltioon. Avatessaan Filippiinien 

sokeriyhdistyksen kokousta syyskuussa 1929 kenraalikuvernööri Dwight F. Davis 

oli erittäin huolestunut tästä kehityksestä, ja kehotti sokerintuottajia 

kamppailemaan vapaakaupan jatkumisen puolesta.255 Davisin mukaan myös jotkut 

filippiiniläiset poliitikot ja etenkin talouselämää lähellä olevat tahot huolestuivat 

liian nopeasta itsenäistymisestä. Yksityisissä keskusteluissa kaavailtiin, 

että ”viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden lykkääminen 

itsenäistymishankkeelle voisi olla hyvä ratkaisu”.256 Davisin mukaan positiivinen 

merkki oli se, että vihdoin alettiin vakavasti keskustella itsenäistymisen 

taloudellisista seurauksista. Ilmapiiri oli kuitenkin vaikea julkiselle keskustelulle, 

sillä vähäinenkin julkinen kommentointi siirtymäajan tarpeellisuudesta johti 

helposti siihen, että kommentoija hankki itselleen petturin maineen 

itsenäisyyskiihkoilijoiden silmissä.257 Itsenäisyys – Davisin havaintojen mukaan – 

oli enemmänkin tunnetila tai ideaali kuin tarkkaan harkittu päämäärä.258 

Yhdysvaltain hallinnossa koettiin ikävä Filippiineihin liittyvä tapahtuma, kun 

sotaministeri James William Good menehtyi yllättäen marraskuussa vuonna 1929. 

                                                        
252  Yhdysvaltain kongressin alahuoneessa Filippiineillä oli kaksi pysyvää edustajan (Resident 
Commissioner) paikkaa. Heillä oli puheoikeus istunnoissa mutta ei äänioikeutta. Filippiinien edustajina 
71. kongressissa toimivat Camilo Osias ja Pedro Quevara. CR, Vol. 71, Index, 8. 
253 Howard Hendersonille 20.12.1929, BDFA, Vol. 17, 167. 
254 Taylor 1964, 63–65. 
255 Dwight F. Davis, Manila Bulletin, 20.9.1929. 
256 Davis sotaministeri Woodille 1.11.1929. NARA RG 350–283; Davis BIA:n päällikkö Parkerille 
23.11.1929. Myös CTIAN:n puheenjohtajaa Binghamia informoitiin filippiiniläisjohtajien orastavasta 
halukkuudesta siirtymäaikaan välittömän itsenäistymisen sijaan. Parker Binghamille. Päiväämätön kirje. 
Arkistointileima 11.2.1930. NARA RG 350–283. 
257 Davis sotaministeri Goodille 13.11.1929. BIA 350-772. 
258 Davis Goodille, 23.10.1929. BIA 350-772. 
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Ministeri Goodin johdolla oltiin juuri käynnistämässä laajaa selvitystä, joka koski 

Filippiinien tilannetta ja hallinnon linjausta maan itsenäisyyteen. Tätä työtä jatkoi 

Goodia sotaministerinä seurannut Patrick J. Hurley.259 (Ks. liite 3.) 

Filippiineillä seurattiin kongressin keskusteluja tarkasti, ja ne herättivät 

vastakaikua saarilla; poliittiset päättäjät olivat sitä mieltä, että itsenäisyysasian 

esille ottaminen ja sen puolesta lobbaaminen voisi olla nyt erityisen ajankohtaista. 

Itsenäisyyshengen kohoamista kuvastaa jo sekin, että vuoden 1929 lopulla 

perustettiin erityinen Filippiinien Itsenäisyysliitto (PIL) edistämään saariston 

itsenäistymistä. Kenraalikuvernööri Davisin mukaan kyseessä oli yritys perustaa 

uusi puolue itsenäisyydellä rummuttamisen avulla.260 

Lokakuussa vuonna 1929 Filippiinien kansalliskokous päätti lähettää 

itsenäisyyslähetystön Washingtoniin ajamaan saarten itsenäisyyttä. Lähetystön oli 

määrä lähteä matkalle joulukuun alussa, ja sen päätehtävä oli käynnistää 

itsenäisyyden puolesta kampanja, jossa medialla olisi merkittävä rooli. 

Yhdysvaltain kongressin istuntokausi jatkui joulukuussa, joten lähetystö ei olisi 

ehtinyt saapua siihen mennessä Washingtoniin. Filippiinit vetosikin saaristoasiain 

valiokunnan puheenjohtaja Binghamiin, jotta hän lykkäisi Filippiinien-asian 

käsittelyä lähetystön saapumiseen asti. Tämän Bingham tekikin ilmeisen 

mielellään, sillä hän kuului itsenäistymistä vastustaviin retentionisteihin. 261 

Lehtitietojen mukaan matkaanlähtöjuhlallisuuksissa ei elätelty kovin suurta toivoa 

suuremmasta autonomiasta saati itsenäisyydestä. 262  Filippiinien 

kansalliskokouksen senaatin puheenjohtaja, suurta kansansuosiota Filippiineillä 

nauttinut Manuel L. Quezon ei päässyt sairautensa vuoksi lähetystön mukaan.263 

Filippiinien kansalliskokouksessa otettiin kantaa kongressissa esitettyihin 

lakialoitteisiin niin, että enemmistöasemassa oleva kansallispuolue antoi 

varovaisen hyväksynnän Binghamin esitykselle. Se oli kannatettavissa, mikäli 

Kingin esitys ei menisi läpi. Vähemmistöpuolue Democrata (tästä eteenpäin 

Demokraattinen puolue) tuomitsi Binghamin esityksen.264 

                                                        
259 Kts. esim. Parker Davisille 21.5.1930, BIA 364-720. 
260 Davis Parkerille, 6.1.1930. BIA 350–283. 
261  Itsenäisyyslähetystössä oli tarkoitus olla senaatin puheenjohtaja Manuel Quezon, alahuoneen 
puheenjohtaja Manuel Roxas, senaattorit Juan Sumulong ja Pedro Gil. NYT 27.10.1929; NYT 
10.11.1929. Lopulta kuitenkin vain Roxas ja Gil lähtivät tässä vaiheessa matkalle. NYT 8.12.1929. 
262 NYT 8.12.1929. 
263 Manuel L. Quezon sairasti tuberkuloosia. Davisin sähke, sine rec., 22.1.1930. BIA 364-Quezon pers.; 
NYT 22.12.1929. 
264 Davisin sähke, sine rec., 22.1.1930. BIA 364-Quezon pers. 
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Senaattori King teki viimeisimmän Filippiinejä koskevan aloitteensa pari 

viikkoa ennen New Yorkin pörssin jyrkkää syöksyä. Toisaalta liittovaltion 

talouselämässä oli olemassa jo hienoista levottomuutta. Ennen suurta 

pörssiosakkeiden alamäkeä, joka alkoi 24. lokakuuta, olivat kurssit olleet 

laskusuuntaiset jo kolmisen viikkoa. Taloushistorian yksi suurimpia kiistanaiheita 

on ollut yli kahdeksankymmentä vuotta valmistellun, tuontitulleja kiristäneen 

tullilain osuus osakemarkkinoiden romahtamiseen. Huomattava osa 

taloustieteilijöistä katsoo, että tullitariffien tiukentamisella oli vaikutuksensa 

lamakauden alkamiseen, jopa ennen, kuin se hyväksyttiin kongressissa. 265 

Tuontitullien kiristämistä valmistellut erityisistuntokausi päättyi marraskuun 

lopulla vuonna 1929. Tullilain käsittelyä oli määrä jatkaa kevätistuntokaudella. 

Senaattori Kingin lakiesityksen saama runsas kannatus loi varmasti lisää pontta 

lain takana olleille kongressin jäsenille. Lisäämällä propagandaa lain puolesta ja 

hiomalla lain yksityiskohtia voitaisiin saada laki hyväksytyksi ainakin senaatissa. 

Pedro E. Abelarden ja Alfred McCoyn mukaan Yhdysvaltain kongressissa jo 

aiemmin olleesta epävirallisesta maatalousblokista erottui vuosikymmenen 

vaihteen jälkeen Filippiinienvastainen blokki (Anti–Philippine bloc), joka pääosin 

koostui maidon-, puuvillaöljyn- ja sokerintuottajajärjestöjä lähellä olevista 

kongressimiehistä ja heidän avustajistaan. 266  Myös Kuuban sokeripelloille 

investoineet tahot pyrkivät tukemaan Filippiinienvastaista blokkia. 267  Stanley 

Karnowin huomioiden mukaan 1920- ja 1930-luvun vaihteesta lähtien keskustelu 

Filippiinien itsenäisyydestä kiihtyi niin nopeasti, että filippiiniläisten 

filippiiniläisillä oli vaikea seurata tilannetta. He ikään kuin menettivät otteen oman 

maansa tulevaisuutta koskevasta keskustelusta, jossa heillä oli vuosikymmenen 

vaihteeseen saakka ollut aloitteentekijän rooli.268 Filippiinienvastainen blokki oli 

ilmeisen löyhä ryhmittymä – todellisuudessa blokissa lienee ollut kysymys vain 

tietynlaisesta yhteishengestä. Termiä käytettiin hyvin harvoin ja Karnowia lukuun 

ottamatta tutkijat eivät ole tuoneet termiä juuri esille. 

Herää kysymys, miksei kongressissa vaadittu Filippiinien kanssa 

samankaltaisessa asemassa olleiden Puerto Ricon, Neitsytsaarten ja jopa Havaijin 

itsenäistymistä. Kaikki nämä saaristoalueet, etenkin Puerto Rico ja Havaiji, 

tuottivat huomattavat määrät sokeria mannermaalle. Tosin itsenäisyyttä vaadittiin 

                                                        
265 Bierman 2010, passim. 
266 Abelarde 1947, 145; McCoy 1985, 198.   
267 Abelarde 1947, 145–146. 
268 Karnow 1990, 252. 
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eri tahoilla myös näille maille269, mutta ei läheskään siinä määrin kuin Filippiineille. 

Helppona selityksenä voisi pitää sitä, että Filippiinien itsenäistyminen olisi 

todennäköisempää, koska saarelaiset itse agitoivat itsenäisyyden puolesta. 

Filippiinit oli myös vakava turvallisuuspoliittinen uhka liitovaltiolle. Itsenäisyyttä 

vaativissa keskusteluissa ei alkuvaiheessa yleensä tuotu esille 

turvallisuuspolitiikkaa. Toisaalta poliittinen tilanne Kaukoidässä pysyi vuoden 

1931 syksyyn asti suhteellisen vakaana. 

 

2.3 Vastustus filippiiniläisiä siirtolaisia kohtaan puhkeaa 

väkivaltaisuuksiksi – itsenäisyydelle lisätukea länsirannikolta. 

Sokerintuottajia edustaneiden kongressimiesten lisäksi länsirannikon edustajat 

käyttivät lukuisia puheenvuoroja kongressissa senaattori Kingin lakiesityksen 

puolesta. Heidän intressinsä lain suhteen koskivat lähes yksinomaan 

filippiiniläisten maahanmuuton rajoittamista. 270  On väitetty, että etenkin 

vaikutusvaltainen AFL painosti heitä voimakkaasti maahanmuuttoasiassa.271 Tätä 

seikkaa tutkineen Robert A. Divinen mukaan samaiset kongressiedustajat yrittivät 

ajaa täydentävää siirtolaisuuslakia, joka toteutuessaan olisi kieltänyt 

filippiiniläisten maahanmuuton kuten muidenkin aasialaisten.272 

Filippiiniläisten maahanmuuton teki ongelmalliseksi se, että vaikka he eivät 

olleet Yhdysvaltain kansalaisia, kuuluivat he kuitenkin Yhdysvaltain lipun alle. 

Syksyn 1929 pörssiromahdus ja nopeasti kasvava työttömyys ei käynnistänyt 

filippiiniläisvastaisuutta, vaan jo aikaisemmin filippiiniläisiä vastustettiin, sillä he 

olivat valmiit työskentelemään alhaisemmilla palkoilla kuin eurooppalaistaustaiset 

siirtolaiset. 

Alun perin filippiiniläiset oli halpana työvoimana toivotettu tervetulleiksi 

kalifornialaisille suurtiloille. Kaliforniasta oli jo 1800-luvun viimeisinä 

vuosikymmeninä kehittynyt liittovaltion tärkein kasvisten ja hedelmien tuottaja. 

Aasialaisperäinen halpatyövoima oli ollut merkittävä edellytys tässä kehityksessä. 

Alati lisääntyvä aasialaisten maahanmuutto sai eurooppalaisperäisten työläisten 

yhä kasvavaa vastustusta osakseen; pitkin 1900-luvun alkua tuotiin kongressissa 

esille lukuisia maahanmuuttoa rajoittavia vaatimuksia. Merkittävin 

                                                        
269 Ks. esim. Perkins 1962, 90–94. 
270 Senaatti 16.4.1930, CR, Vol. 72, 7104–7105. 
271 Ks. esim. Divine 1957, 68–69. 
272 Vastaavantyyppisen aloitteen edustajainhuoneen puolella esitti Richard Welch. Divine 1957, 70. 
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aasialaisperäistä maahanmuuttoa rajoittava laki säädettiin vuonna 1917. Tämän 

jälkeen filippiiniläisten asema halpatyövoimana korostui, sillä heillä oli 

Yhdysvaltain kansalaisina273  vapaa maahanmuutto- ja työskentelyoikeus kaikilla 

liittovaltion alueilla. Tämän seurauksena vuoteen 1930 mennessä Yhdysvaltoihin 

oli muuttanut yli 45 000 filippiiniläistä. Heistä yli 30 000 asui Kalifornian 

osavaltiossa. Käytännössä filippiiniläiset tekivät maaseudulla kaikkein 

vaativimmat ja raskaimmat työt niin, että he eivät kovinkaan paljon kilpailleet 

valkoihoisten kanssa samoista työpaikoista. 274  Tämä olettamus päti varmaan 

etenkin 1920-luvulla. Kun laman myötä työttömyys kääntyi hurjaan nousuun, 

alkoivat huonommatkin työt kelvata eurooppalaistaustaiselle työväestölle. 

Kuten muut aasialaiset ennen heitä, joutuivat filippiiniläisetkin lopulta 

voimakkaan syrjinnän ja jopa väkivallan kohteiksi. Heitä syytettiin palkkojen 

polkemisesta ja työpaikkojen viemisestä. Toisena vihamielisyyttä lietsovana 

tekijänä olivat filippiiniläisten ja valkoisen kantaväestön keskinäiset avioliitot – 

etenkin niin, että valkoisten naisten ja filippiiniläismiesten keskeiset suhteet 

herättivät jännitettä ja katkeruutta alueen valkoisen yhteisön parissa.275  

Vihamielisyys puhkesi mellakoiksi Watsonvillen, Salinan ja Exeterin alueella 

Kaliforniassa lokakuussa vuonna 1929. Mellakat saivat alkunsa, kun maanviljelijät 

korvasivat amerikkalaisia työntekijöitä halvemmilla filippiiniläisillä työntekijöillä. 

Myös valkoihoisten tyttöjen palkkaaminen filippiiniläisten tanssipaikkoihin kylvi 

ärtymystä valkoihoisten keskuudessa. Mellakat jatkuivat vielä voimakkaampina 

tammikuussa vuonna 1930, kestivät useita päiviä eikä kuolonuhreiltakaan niissä 

vältytty.276 Filippiineillä mellakat herättivät ärtymystä ja amerikkalaisvastaisuutta. 

Sielläkin vihamielisyys johti väkivaltaisuuksiin, kun baseballottelussa olleiden 

amerikkalaisten merimiesten kimppuun hyökättiin. 277  Kalifornian mellakoilla 

lienee myös ollut osuutta Manilan seudun lukioissa alkaneeseen opiskelijalakkoon 

maaliskuussa vuonna 1930. Lakko oli tähdätty amerikkalaisia kouluviranomaisia 

vastaan. Runsaasta julkisuudesta huolimatta kenraalikuvernööri Davis piti 

opiskelijalakkoa merkitykseltään vähäisenä ja jopa typeränä.278 Näistä mellakoista 

itsenäisyyden puoltajat Filippiineillä saivat lisäpontta vaatimuksiinsa. Filippiineillä 

                                                        
273 Heillä ei tosin ollut täysiä Yhdysvaltain kansalaisoikeuksia. 
274 Toimituksellinen artikkeli. NYT 1.2.1930. 
275 Ks. esim. Karnow 1990, 252 
276 NYT 24.1.1930; 30.1.1930; Karnow 1990, 252. 
277 Golay 1998, 285. 
278 Davis Hurleylle 28.3.1930. NARA RG 350–283; NYT 5.3.1930. 
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ääriryhmittymät – lähinnä kommunistit – pyrkivät hyödyntämään mellakoita 

amerikkalaisvastasessa agitaatiossaan.279 

Yhdysvalloissa filippiiniläisten syrjinnässä ja heitä kohtaan suunnatuissa 

väkivaltaisuuksissa oli nähtävissä rasistisia piirteitä. Rasismia esiintyi toiseenkin 

suuntaan, sillä amerikkalainen vähemmistö Filippiineillä saarilla sai kohdata 

syrjivää asennoitumista, etenkin sen jälkeen, kun itsenäisyysasia kärjistyi vuoden 

1929 lopulla. Tässä yhteydessä on kuitenkin kyseenalaista puhua varsinaisesta 

rasismista, mikäli rasismilla tarkoitetaan ylemmyydentuntoista sortavaa 

asennoitumista erilaista rotua, kansallisuutta, vähemmistöä tai ryhmittymää 

kohtaan. Koska amerikkalaiset olivat saarilla pieni vähemmistö, voitiin 

filippiiniläisten suhtautumisessa nähdä syrjivää asennoitumista vähemmistöä 

kohtaan. Amerikkalaisia pidettiin myös valloittajina. Kenraalikuvernööri Davis 

totesi, että erityisesti silloin, kun amerikkalaisia nimitettiin virkoihin Filippiineillä, 

joutuivat he usein vastustuksen ja syrjinnän kohteiksi amerikkalaisuutensa 

vuoksi.280 Amerikkalaisten suhtautuminen filippiiniläisiin siirtolaisiin oli selkeästi 

rasistista. Servando D. Halilin mukaan mannermaalla oli pitkät perinteet rasismissa, 

joka oli suuntautunut intiaaneja, meksikolaista ja mustaa afrikkalaisperäistä 

väestöä kohtaan. Rodullisesti filippiiniläiset liitettiin helposti samaan kategoriaan. 

Halilin mukaan yleinen ajatustendenssi oli, että filippiiniläiset olivat rodullisesti 

kykenemättömiä hallitsemaan itseään.281  Voi jopa hieman kärjistäen sanoa, että 

rasismilla Yhdysvalloissa oli voimakas kulttuurinen ja historiallinen perinne, joka 

yleisyydessään loi tietynasteista yhteiskunnallista hyväksyntää rasismille. 

Mannermaalla pitkään asunut Filippiinien kongressiedustaja Pedro Guevara toi 

rasismikysymyksen esille kongressissa. Hänen väitteensä mukaan yhdysvaltalaiset 

olivat moninaisesta taustastaan huolimatta tai siitä johtuen yksi maailman luokka- 

ja rotutietoisin kansa. Vahvistaakseen väitettään Guevara otti kongressissa esille 

lukuisia esimerkkejä siitä, miten tunnetut amerikkalaiset esittivät loukkaavia 

rasistisia kommentteja ja kirjoituksia filippiiniläisväestöä kohtaan.282 

Robert A. Divine korostaa tutkimuksessaan, että filippiiniläisvastaiset puheet 

lisääntyivät voimakkaasti Yhdysvaltain kongressissa. Hän mainitsee erityisesti 

senaattori David A. Reedin kunnostautuneen filippiiniläisten vastustajana. Reed 

edusti kongressissa Pennsylvanian osavaltiota. 283  Reed, kuten muutkin 
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281 Halili 2006, 200–202. 
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maahanmuuton vastustajat, näkivät Filippiinien itsenäistymisessä tilaisuuden 

sulkea filippiiniläiset pois Yhdysvalloista. Senaatin puolella filippiiniläisten 

ongelmallinen maahanmuutto oli jo kytketty maan itsenäisyyskysymykseen. 

Senaattori Reedin lisäksi oli myös muutamia koillisia osavaltioita edustavia 

kongressin jäseniä, jotka puhuivat kielteisesti filippiiniläisistä ja jotka halusivat 

rajoittaa heidän maahanmuuttoaan. 284 Todennäköisesti myös AFL:n parissa alettiin 

ymmärtää, että Filippiinien itsenäistyminen mahdollistaisi filippiiniläisten 

työläisten sulkemisen Yhdysvaltain työmarkkinoilta. Länsirannikon 

kongressimiehet edustivat kuitenkin suhteellisen pientä osaa kongressissa, eivätkä 

he yksin voineet saada toiveitansa hyväksytyksi kongressissa. 

Vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltain kongressissa ei haluttu ottaa huomioon sitä 

tosiseikkaa, että filippiiniläisten maahanmuutto, sikäli kun sitä pidettiin ongelmana, 

oli alkanut korjaantua itsestään: vuoden 1930 viimeisellä neljänneksellä saarille 

takaisin muuttaneita filippiiniläisiä oli useita satoja enemmän kuin saarilta 

liittovaltion alueelle muuttaneita.285  Muuttoa liittovaltioon hillitsi myös se, että 

Filippiineillä tiedotettiin Yhdysvaltain nopeasti lisääntyvästä työttömyydestä ja 

maassa esiintyvästä negatiivisesta suhtautumisesta filippiiniläisiä kohtaan. 286 

Mellakoiden lisäksi Filippiineille tapahtuvaan paluumuuttoon vaikutti varmasti 

sekin, että Yhdysvalloissa työt alkoivat loppua myös filippiiniläisiltä 

siirtotyöläisiltä. 

Filippiiniläisten siirtolaisten asemasta käytiin keskustelua Yhdysvaltain 

kongressissa etenkin tammikuun lopulla 1931. Maahanmuuttovaliokunnan 287 

puheenjohtajana toimineen, Kaliforniaa edustaneen kongressiedustaja Richard J. 

Welchin nimeä kantanut lakiesitys pyrki asettamaan tiukat kiintiöt filippiiniläisten 

maahanmuutolle. Lakiesitys kuitenkin raukesi, ja yleinen tendenssi oli, että 

maahanmuuttoasia haluttiin nivoa osaksi mahdollista itsenäisyyslakia – sen sijaan, 

että sitä käsiteltäisiin irrallisena asiana. Hieman yllättävänä voi pitää sitä, että 

Filippiinien senaatin puheenjohtaja Manuel Quezon suhtautui varovaisen 

myötämielisesti maahanmuuton rajoittamiseen. Toki Filippiinien virallinen kanta 

oli maahanmuuttorajoituksia vastaan – niin kauan kuin Yhdysvaltain lippu liehui 

Filippiineillä.288 Quezon oletettavasti ymmärsi, että siirtolaisten maahanmuutolla 

pystyttiin ”käymään kauppaa” itsenäisyysasiasta neuvoteltaessa. Toisaalta hän oli 

                                                        
284 Divine 1957, 72. 
285 Parker Quezonille, 27.1.1931. BIA 364-Quezon pers. 
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81 

ilmeisen tietoinen siitä, että maahanmuutto Yhdysvaltoihin oli muutoinkin 

hiipumassa. 

Filippiinien itsenäisyydestä oli tullut siinä määrin polttava kysymys, ettei sitä 

voitu enää helposti sivuuttaa. Kongressin keskusteluja seurattiin tarkoin myös 

Filippiineillä. Ulkopolitiikkaa johtava presidentti Hoover ei ottanut kantaa asiaan. 

Hallituksessa ei ilmeisesti uskottu asian olevan vielä ajankohtainen, sillä 

Filippiinien itsenäisyys oli ollut tuloksetta esillä usein ennenkin. Filippiinien-

kysymys kosketti hyvin pientä osaa Yhdysvaltain kansasta. Suuri enemmistö ei 

tiennyt koko saaristosta kovinkaan paljon. Taloudellisen taantuman raju 

puhkeaminen aiheutti lisäksi sen, että niin kadunmiehillä kuin poliittisilla 

päättäjillä alkoi olla useita uusia ongelmia ratkottavinaan. Kevään istuntokausi 

kongressissa oli pahoin ruuhkautunut. Suhdanteet olivat menneet huonompaan 

suuntaan myös Filippiineillä. Kenraalikuvernööri Davis harmitteli, että ilman 

senaattori Kingin edellisenä vuonna esittämää lakiesitystä asiat olisivat hyvin 

saarilla. Sen sijaan itsenäisyyskysymys oli saanut aikaan paljon epäjärjestystä ja 

levottomuutta. Myös talouselämään sillä oli haitallinen vaikutus.289 Filippiinit ei 

enää houkutellut amerikkalaista pääomaa, kun saarten tulevaisuus oli epävarma. 

Myös mannermaalla alkanut talouden taantuma alkoi heijastua Filippiineille. 

Toisaalta sijoittajille saaristo saattoi tarjota parempaa vakautta, kuin mannermaan 

talouselämä juuri tuolloin tarjosi. 

2.4 Filippiinien kysymys nivoutuu tullipolitiikkaan 

Synkät pilvet saapuivat varjostamaan Yhdysvaltain talouselämää talvella 1930. 

Etenkin republikaanit reagoivat tilanteeseen vaatien korkeampia tullitariffeja. 

Tullipolitiikka olikin kevään kuumimpia kysymyksiä kongressissa. Presidentti 

Hoover kannatti tullien korottamista. Hänen väitetään pitäneen ulkomaista 

halpatuontia pääsyynä puhjenneeseen lamaan.290  Filippiinit nousivat aika ajoin 

esille tullitariffeista käytävien keskustelujen aikana kongressissa. 

Seuraavan kerran saariston tulevaisuus oli tapetilla tammikuun puolivälissä 

1930, kun senaattori Arthur Vanderberg teki senaatille lakiesityksen Filippiinien 

itsenäisyydestä. Republikaaneja edustavan Vanderbergin lakiesitys pohjautui 

hänen mukaansa vuonna 1924 esitettyyn Fairfieldin lakiesitykseen, jossa 

itsenäisyys edellytti kahdeksan vuoden siirtymäaika ja kansanäänestyksen 
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järjestämistä saarilla. Vandenbergin esityksessä siirtymäaika oli kolmekymmentä 

vuotta, mikä kuluessa vapaakauppa purettaisiin asteittain. Esittäessään 

lakiesityksensä Vandenberg peräänkuulutti siirtymäajan tärkeyttä ja asteittaista 

muutosta tulliin, jotta saarivaltiolla olisi aikaa ja mahdollisuuksia sopeutua uuteen 

tilanteeseen. Jos laki ei sisältäisi tämän kaltaista sopeutumistaikaa, olisi se 

Vandenbergin mielestä vastuutonta politiikkaa. 

 Vandenbergin lakiesityksen keskeisenä vaatimuksena oli myös se, että 

Filippiinien kansalliskokouksen tuli laatia perustuslaki, joka piti hyväksyttää 

kansanäänestyksellä ja jonka Yhdysvaltain presidentti vahvistaisi. Lisäksi 

lakiesityksen mukaan siirtymävaiheessa saariston valtiollinen status 

olisi ”autonominen kansainyhteisö”. Yhdysvaltain presidenttiä kansainyhteisössä 

edustaisi komissaari. Vandenbergin esitys ei saanut riittävää kannatusta senaatissa, 

ja tässä vaiheessa mielipide alkoi kiivaimmillakin itsenäisyyslain vaatijoilla olla se, 

että odotetaan SCTIA:n raporttia itsenäisyyslaista. 291  Vandenbergilla ei 

selvästikään ollut lähtökohtanaan pelkästään sokerijuurikkaan tuotannon suojelu 

kotivaltiossaan Michiganissa, vaan pitkällä siirtymä- ja sopeuttamisajalla 

Vandenberg halusi varmistaa saarten taloudellisen tulevaisuuden. Näin pitkä 

siirtymäaika ei ymmärrettävästi käynyt heille, jotka halusivat päästä saaristosta ja 

sen vapaakaupasta mahdollisimman nopeasti eroon. 

Kevään 1930 aikana Hawley–Smoot-tullilakia valmisteltiin edelleen senaatin 

valiokunnissa, joissa oltiin jo taipuvaisempia maltillisille tullitariffien korotuksille. 

Etenkin demokraattisenaattorit olivat sitä mieltä, että sokerin tullitariffien raju 

nosto ei helpottaisi kotimaisen sokerin tuottajien ahdinkoa – saati muiden 

viljelijöiden. Näiden senaattoreiden mielestä tullien nosto vaikuttaisi eniten 

kuluttajahintoihin nostaen niitä. Parempana vaihtoehtona he näkivät tuotantotukien 

maksamisen viljelijöille. Tällöin apu viljelijöille olisi ollut suoranaista ja varmaa.292 

Toisaalta voisi olettaa, että tullien korotus nostaisi kuluttajahintojen ohella myös 

tuottajahintoja. Varsinkaan demokraatit eivät halunneet näin vaalien alla sitoutua 

lakiin, joka lisäisi kuluttajien menoja. Olivathan heidän potentiaaliset äänestäjänsä 

tulevissa vaaleissa paljon lukuisammat liittovaltion kuluttajien kuin keskilännen 

sokeriviljelijöiden keskuudessa. 

Useimmat demokraattien senaattorit päätyivät kannattamaan tuotantotukien 

maksamista juurikassokerin tuottajille. Tätä he perustelivat sillä, että 

tuotantotukien maksaminen oli kuluttajille halvempi ratkaisu kuin tullien nosto; 

                                                        
291 CR, Vol. 72, 2735–2738; Onorato 1964, 626–629; NYT 1.2.1930. 
292 NYT 17.7.1929; 30.7.1929; 4.8.1929. 
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korkeammat tullimaksut kohdistuivat yli sataan miljoonaan amerikkalaiseen, kun 

taas sokerijuurikkaan tuottajia oli noin sata tuhatta. 293  Myös republikaanien 

kärkimies ja senaatin ulkoasiainvaliokunnan puhemies William Borah kannatti 

tuotantotukien maksamista juurikassokerin viljelijöille. Idahon osavaltiota 

edustava Borah oli sokerin tullin korottamista vastaan, sillä hän ei nähnyt siinä 

mitään etua. Hän ei myöskään kannattanut Kuuban nauttimaa etua alennetun tullin 

muodossa. Borahin mielestä Kuuban saama etu koitui yhdysvaltalaisten sijoittajien 

eduksi, vääristi kilpailua ja oli käytännössä tuotantotukea Kuuban sokerituotannon 

yhdysvaltalaisille omistajille. Koska Kuuban etuun ei näkynyt tulevan muutosta, 

oli vähintäänkin kohtuullista maksaa tuotantotukia myös liittovaltion 

sokerijuurikkaan viljelijöille, Borah jatkoi. 294  Borah uskoi Filippiinien 

itsenäisyyden olevan mahdollista, mutta hän ei uskonut sen olevan 

todennäköistä ”…ainakaan hänen tai kenenkään nykyisen sokerijuurikasviljelijän 

elinaikana.”295 

Borahin sinänsä hyvin perusteltu esitys tuotantotukien maksamisesta kaatui 

senaatissa äänin 54–22. Etenkin SCTIA:n puheenjohtaja Hiram Bingham vastusti 

tuotantotukien maksamista, koska ne olivat epäoikeudenmukaisia esimerkiksi 

Havaijin sokerintuottajia kohtaan. Senaattori Borahin lisäksi lähes kaikki 

sokerijuurikkaan tuotantoalueita edustavat senaattorit kannattivat tuotantotukien 

maksamista.296  Valtaosa senaattoreista ei halunnut lähteä tuotantotukien taakse. 

Syynä oli lähinnä se, että ei haluttu suosia yksinomaan tiettyä viljelijäväestöä – 

olivathan lähes kaikki liittovaltion viljelijät ainakin jonkinasteisissa taloudellisissa 

vaikeuksissa. Esimerkiksi maidontuottajien ja viljanviljelijöiden tilanne ei ollut 

paljonkaan parempi. Tämän jälkeen keinot suojella sokerijuurikkaan tuotantoa 

vähenivät ja Filippiinien sulkeminen pois mannermaan sisämarkkinoilta alkoi olla 

yhä varteenotettavampi tai käytännössä ainoa vaihtoehto sokerijuurikasalueen 

senaattoreille. 

Merkillepantavaa on senaattori Borahin huomio siitä, että Kuubasta tuotu 

sokeri nautti veroetua alemman tullitariffin muodossa ja oli siten suoranaista 

tulonsiirtoa liittovaltiolta Kuuban sokeriplantaasien omistajille. On 

huomionarvoista, että tämä esiin tuotu seikka ei herättänyt keskustelua. Toisaalta 

tämä osoittaa sitäkin, että Kuubaan investoineilla tahoilla oli vahva jalansija ja 

vaikutusvaltaa myös senaatissa. Näytti ilmeiseltä, että Kuubaan investoineilla 

                                                        
293 NYT 12.1.1930. 
294 NYT 15.1.1930. Johnson 1995, 274. 
295 NYT, 15.1.1930.  
296 NYT 18.1.1930. 
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rahakkailla tahoilla oli hyvin todennäköisesti intressi saada Filippiinit suljetuksi 

pois sisämarkkinoilta. Tähän seikkaan palaan myöhemmin. 

Kenties yllättävimmän vedon Filippiinejä koskevassa keskustelussa teki 

demokraattien senaattori Royal S. Copeland. Hän oli ehdottoman vakuuttunut siitä, 

että Yhdysvaltain korkein oikeus oli erehtynyt vuosisadan vaihteessa, kun se oli 

vahvistanut Filippiinien hallintavallan kuuluvan Yhdysvaltain kongressille. Täten 

myöskään Filippiineistä luopuminen ei olisi kongressin päätösvallassa. New 

Yorkin osavaltiota edustava senaattori Copeland teki korjatakseen tämän suuren 

virheen esityksen, jonka mukaan tarvittaisiin perustuslakiin lisäys, jonka nojalla 

kongressi voisi perustuslaillisesti luopua Filippiineistä. 297  Vaikka Copelandin 

esitys ei edennytkään, sai se runsaasti huomiota ja nousi aina ajoittain esiin 

myöhemmissäkin keskusteluissa. 

Myös senaattori ja ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja Borah piti 

Filippiinien itsenäistymistä käytännössä mahdottomana. Tätä hän perusteli 

käytännönläheisemmillä tekijöillä: Hänen mukaansa saarille virtasi yhä enemmän 

amerikkalaista pääomaa ja sitä mukaa, kun pääoma lisääntyi, kävi itsenäistyminen 

yhä mahdottomammaksi, koska amerikkalainen pääoma kaipasi suojelua ja 

edunvalvontaa. Tämän lisäksi Borah ei pitänyt itsenäisyyden filippiiniläisten 

kannalta järkevänä, koska liittovaltion osana Filippiinit pääsi hyötymään maailman 

suurimmasta markkina-alueesta emämaassaan. Tosin Borah lievensi kantaansa pari 

päivää myöhemmin pitämässään puheessa, jossa hän näki itsenäisyyden olevan 

mahdollinen jo lähiaikoina.298 

Asiantuntijoiden varoituksista huolimatta kongressi hyväksyi Hawley–Smoot 

– tullilain kesäkuussa. 299  Presidentti Hoover vahvisti lain, vaikka peräti 1028 

taloustieteilijää ja talouden asiantuntijaa vetosi presidenttiin lain vahvistamatta 

jättämisen puolesta. Kyseinen H-S-laki asetti ennen näkemättömän korkeita 

suojatulleja monille tuontituotteille. 300  Filippiineiltä tuleva tullivapaa tuonti 

muutamista sinnikkäistä yrityksistä huolimatta pysyi tullimuurin sisäpuolella. 

                                                        
297 CR, Vol. 71, 4349; Vol. 72, 2590–2592: NYT 14.1.1930. 
298 NYT 15.1.1930; 19.1.1930. 
299  Hawley–Smoot-tullilaki hyväksyttiin kongressissa kesäkuun alussa 1930. Kyseinen laki korotti 
monien - etenkin maataloustuotteiden - tuontitavaroiden tullia. Erityisesti sokerin tulli nousi 
huomattavasti. Lain motiivina tuntui olevan maatalouden suojelu. Joint Resolutions, CR, Vol. 72, 10 
893-10 903; Fourteenth Annual Report of the United States Tariff Commission, 71st Congress, 3d 
Session, House Document No. 541. 
300 Garden – LaFeber – McCormickin mukaan Hooverin vedonneita asiantuntijoita oli ”yli sata”. NYT:n 
mukaan 1028. Gardern – LaFeber – McCormick 1973, 375–376. Asiantuntijoiden mukaan laki nostaisi 
elämisen kuluja. Maan vienti supistuisi etenkin maataloustuotteiden osalta. NYT 5.5.1930; 
Documentary History of American Life, (Tästä eteenpäin DHAL), Vol. 7, 18–20. 
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Demokraatit suhtautuivat tullikysymyksen päinvastoin kuin Hoover. Heidän 

mielestään juuri tullimaksut olivat heikentäneet maan taloutta ja supistaneet 

ulkomaankauppaa. Jos tulleja edelleen korotettaisiin, olisi se useiden 

demokraattien mielestä katastrofaalista Yhdysvaltain taloudelle. Senaattori Byron 

Patton Harrisonin laskelmien mukaan pelkästään sokerin tulli oli aiheuttanut 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kolmen miljardin dollarin lisälaskun 

yhdysvaltalaisille kuluttajille ja maan teollisuudelle. Demokraattisen Harrisonin 

mukaan Yhdysvallat oli vahvasti riippuvainen tuontisokerista, ja esimerkkinä hän 

mainitsi mainitsee että Louisianan osavaltion sokerintuotanto riittäisi liittovaltiossa 

vain kahden päivän kulutukseen ja että juurikassokeri kattoi vain yhden kuudesosan 

Yhdysvaltain sokerin kysynnästä. Harrison kollegoidensa tavoin myönsi, että tullit 

kartuttivat liittovaltion hallinnon tuloja, mutta he halusivat mieluummin lisätä 

etenkin hyvätuloisten tuloverotusta kuin maksattivat veroa elintarvikkeiden 

hinnoissa, mikä kohdistui raskaimmin maan köyhään väestöön. 301  Myöhempi 

taloustutkimus on osoittanut Harrisonin olleen talousopillisesti oikeilla linjoilla.302 

Tullimaksun osuus tuontisokerin markkinahinnasta oli huikea. 

Vuosikymmenen vaihteessa sokerin markkinahinta New Yorkin raaka-

ainemarkkinoilla oli noin 3,70 dollaria sadalta paunalta. Tullin osuus tästä määrästä 

oli 2,00 dollaria, eli se oli suhteellisen suuri muihin maataloustuotteisiin verrattuna. 

Jo kyseinen 3,77 dollarin hinta oli alhainen laskeneista 

maailmanmarkkinahinnoista johtuen.303  Oli selvää, että ilman tullia sokeri olisi 

ollut kuluttajille huomattavasti halvempaa. 

Filippiineillä tuotetun sokerin tuotantokustannukset olivat suuremmat kuin 

Kuubassa ja Puerto Ricossa. Lisäksi rahtikustannukset olivat huomattavasti 

isommat pitkän kuljetusmatkan vuoksi. Täyden tullin ulottaminen koskemaan 

Filippiinejä olisi käytännössä tehnyt sokerintuonnin sieltä kannattamattomaksi. Jo 

sokerin laskenut markkinahinta aiheutti tulonmenetyksiä saarivaltion 

hallitukselle.304 

Hawley–Smoot -tullilakia kritisoitiin ankarasti julkisuudessa, ja sitä pidettiin jo 

ennen sen voimaantuloa suurena fiaskona. New York Timesin artikkelin mukaan 

kyseinen tullilaki oli tyypillinen osoitus väärin todisteluin saavutetusta lobbauksen 

hedelmästä. Laki oli myös täysin hallituksen linjan vastainen, sillä hallituksen 

                                                        
301 NYT 12.1.1930. 
302 Ks. esim. Irwin – Kroszner 1996, 2–3. Irwin ja Kroszner siteeraavat lukuisia muita tutkijoita tässä 
mielipiteessä. 
303 Davis Hurleylle 1.2.1930. NARA RG 350-283 
304 Ibid. 
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tavoite oli nimenomaan etsiä uusia markkinoita merten takaa alati kasvavalle 

ylituotannolle. 305  Melvin Smallin mukaan tullilain suurin ongelma oli 

yksinkertaisesti siinä, että sen toteuttama nationalistinen talouspolitiikka johti 

viennin arvon vähenemiseen suhteellisesti enemmän, kuin tuonnin arvo väheni.306 

Edellä mainittu NYT:n artikkeli kiinnitti huomiota myös siihen, että Hawley–Smoot 

-laki vaikeutti hallituksen alaisen ulkomaankaupan esteiden poistamiseen 

keskittynyttä Ulko- ja kotimaan kaupan toimiston (BFDC) työtä huomattavan 

paljon.307  Lisäksi laki koetteli myös kansainvälisten suhteiden kehitystä. 

Kansainvälisillä areenoilla, kuten Isossa-Britanniassa, laki koettiin 

taloudellisena sodanjulistuksena. Vuoteen 1932 mennessä yli 20 muuta valtiota oli 

vastannut Yhdysvalloille korottaen vastaavasti omia tuontitullejaan ja asettaen jopa 

tuontikieltoja yhdysvaltalaisille tuotteille. 308  Melvin Small korostaa, että H-S–

tullilaki nopeutti laman leviämistä maailmanlaajuiseksi.309 Koska nyt säädetty laki 

ei ulottunut koskemaan Filippiineiltä tulevaa tuontia, koki kongressin 

maatalousblokki entistäkin tarpeellisemmaksi saada Filippiinit pois Yhdysvaltain 

maatalousmarkkinoilta, sillä sen tullivapaa tuonti korostui entisestään. Vastaavasti 

Filippiinien riippuvaisuus emämaastaan lisääntyi entisestään uusien tullilakien 

myötä. 

Jotkut tutkijat korostavat Yhdysvaltain kireän tullipolitiikan koetelleen 

erityisesti Japania, sillä sen viennistä yli 40 prosenttia suuntautui Yhdysvaltoihin. 

Tämän seurauksena Japani oli pakotettu etsimään markkinoita uusilta alueilta. Juuri 

tällä tekijällä oli, kuten Gardner – LaFeber – McCormick ovat osoittaneetkin, 

kauaskantoinen seuraus Filippiinien lisäksi koko maailmanpolitiikkaan.310 Vaikka 

Filippiineille oli emämaan johdatuksella luotu Aasian korkeimmat tullit, onnistui 

Japani lisäämään vientiään Filippiineille huomattavasti vuoden 1929 

aikana.311 Hawley–Smoot -lain hyväksyminen kongressissa oli osoitus siitä, että 

republikaanisten kongressin jäsenten ja hallituksen kesken poliittinen linja rakoili. 

                                                        
305 NYT 5.5.1930; DHAL, Vol. 7, 18–20. 
306 Small 1996, 60–61. 
307 NYT 5.5.1930; DHAL, Vol. 7, 18–20. 
308  Pääasiassa tästä syystä Yhdysvaltain vienti tyrehtyi parissa vuodessa puoleen aiemmasta. 
Amerikkalaiset yritykset alkoivat kiertää tulleja perustamalla tytäryhtiöitä vientimaihin. Kaksi vuotta 
Hawley–Smoot-lain voimaantulon jälkeen oli yli 250 amerikkalaista tehdasta avattu ulkomailla. Näin 
ikään kuin tietämättä polkaistiin käyntiin yritysten kansainvälistymiskehitys. Potter 1974, 98. Ks. myös 
Lindsay Hendersonille, 3.7.1930, BDFA, Vol. 16, 137–142. 
309 Small 1996, 61. 
310 Gardner & LaFeber & McCormick 1973, 380. 
311 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1930. 12–13.  
Kenraalikuvernööri Dwight F. Davis pyrki estämään japanilaisten invaasiota saarille. WS 27.10.1930. 
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Tällä oli myös merkitystä Filippiinien itsenäisyyslain syntyyn siitäkin syystä, että 

lähes samat voimat, jotka saivat aikaan H-S–lain, olivat myös Filippiinien 

itsenäisyyslain takana. Filippiinien itsenäisyyden puolesta toimineet senaattorit 

Broussard ja King kannattivat H-S–lakia, vaikka enemmistö demokraateista oli sitä 

vastaan.312 

Kuuban sokeripiireissä oltiin jokseenkin tyytyväisiä Hawley–Smoot-laissa 

hyväksytylle vajaan kahden sentin tasolle paunaa kohden, koska oli odotettu 

korkeampaa tullia, etenkin sen jälkeen, kun edustajainhuoneessa tariffiksi oli 

esitetty peräti 2,40 senttiä paunalta. H-S–Laissa hyväksytty lopullinen tariffi oli 

2,20 senttiä paunalta. Kuuban nauttiessa kahdenkymmenen prosentin etua, tuli sen 

tullitariffiksi 1,76 senttiä paunalta. Edelleen alhaisina jatkuvat markkinahinnat 

eivät kuitenkaan olisi tuoneet ratkaisua Kuuban ylituotantosokerille. Benjamin 

Garcia, kuubalaisen Garcia Beltham Companyn johtaja, totesikin, että Filippiinien 

vapaakaupan lopettaminen olisi parempi ratkaisu heille kuin tullin alentaminen.313 

Kuuban sokerintuottajien organisoima lobbaus oli ilmeisen ansiokasta. 

2.5 Lobbausta ja lahjontaa  

Lobbaus oli useaan otteeseen esillä kongressin keskusteluissa keväällä 1930. Myös 

lehdistössä asia sai runsaasti huomiota. Senaatin lobbausta tutkiva komitea julkaisi 

tammikuussa 1930 raportin, jossa puitiin sokerintuottajien mahdollista lahjontaa 

poliittisia päättäjiä kohtaan. Vaikka selkeitä todisteita lahjonnasta ei löytynyt, 

todettiin että ”sokerilobbaajien” keskeiseen työskentelytapaan kuului lahjusten 

tarjoaminen. Komiteaa johtanut senaattori Thaddeus W. Caraway vetosi 

liikemiehiin, jotta nämä lopettaisivat lobbaajien rahoittamisen. Demokraatteja 

edustava Caraway esitti huolestuneisuutensa, sillä lahjonta heikensi kansalaisten 

luottamusta hallintoa ja kongressia kohtaan.314 

 Komitean raportin mukaan lobbaus sokerintuonnin tullien suhteen oli hyvin 

organisoitua ja laajamittaista – kenties laajinta koko kongressin historiassa. 

Lobbausta – ja oletettavaa lahjontaa – olivat harjoittaneet molemmat osapuolet: 

niin matalampia tulleja ajavat kuin korkeampaa tullitasoa tavoittelevat. Raportin 

arvion mukaan rahaa lobbaamiseen oli käytetty vuoden 1929 aikana ainakin 

                                                        
312 NYT 6.3.1930; CR, Vol. 72, 4789–4801. 
313 Raakasokerin markkinahinnoissa oli tosin pientä nousua alkuvuodesta 1930. NYT 8.4.1930, 5.5.1930. 
314 NYT 15.1.1930. 
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400 000 315  dollaria, mistä valtaosa on käytetty matalampien tullien 

aikaansaamiseksi. Raportti toteaa suurimpia rahoittajia matalampien tullin 

aikaansaamiseksi olleen seuraavien yritysten: The Cuba co., Czarnikow–Rionda & 

Co., Punta Alegre Sugar Co., United Fruit Co., Royal Banik of Canada, Cuban 

American Sugar Co., Cuba Cane Sugar Corp. General Sugar Company (National 

City Bank of New Yorkin tytäryhtiö), Hershey Corporation ja Cuban Dominican 

Sugar Corporation. 

Korkeampien tullien aikaansaamiseksi tehtyä lobbausta rahoittivat: Domestic 

Sugar Producers Association, United States Beet Sugar Association, Hawaijian 

Sugar Planters Association, Association of Sugar Producers of Puerto Rico, 

Associated corn Products Manufacturers ja American Sugar Cane League of the 

United States Inc. 316  Raportissa ei viitata juurikaan Filippiinien 

itsenäisyyskysymykseen. Filippiinien sulkeminen pois liittovaltion tullivapailta 

markkinoilta olisi ollut yhteinen intressi molemmille lobbausosapuolille. 

Vain viikko lobbausta tutkivan komitean raportin julkaisemisen jälkeen tuli 

ilmi senaattori Kingiin kohdistunut lahjusepäily. Kingin entinen sihteeri Samuel 

Russel todisti lobbauskomitealle Kingin vastaanottaneen vaalikampanjansa aikana 

2000 dollaria 317   sokerintuontia harjoittavalta newyorkilaiselta yritykseltä. 

Väitteensä tueksi Russel esitti kirjeen, jonka hän oli vastaanottanut kyseiseltä 

yritykseltä ja jossa mainittiin sekkien lähettämisestä.  King kiisti todistajan 

lausunnon ja väitti sen olevan valetta.318 Syyte oli varmasti kiusallinen Kingille. 

Mitään seuraamusta hänelle ei tullut. 

Lahjontaepäilyjä eivät esittäneet pelkästään Filippiinien itsenäisyyttä ajavat. 

Edustajainhuoneen Leonidas C. Dyer väitti kongressissa, että Filippiiniläis–

Amerikkalainen Kauppakamari (PACC) oli perustanut erityisen rahaston, josta 

kustannettiin itsenäistymisen vastaista toimintaa ja kampanjointia. Tarkempia 

summia tai näyttöä republikaaneja edustaneella Dyerillä ei ollut esittää.319 PACC:n 

toiminta perustui juuri näiden kahden maan kaupankäynnille, ja sinänsä voi olla 

hyvinkin mahdollista, että tämänkaltainen rahasto oli ollut olemassa. 

                                                        
315  Ostovoimasuhteutettuna vuoden 2014 arvoon summa vastaa noin 5 370 000 dollaria. 
Kurssimuuntimena käytetty elektronista lähdettä: HBrothers: http://www.dollartimes.com/-
calculators/inflation.htm. 
316 NYT 15.1.1930. 
317 Vuoden 2013 ostovoimaan suhteutettuna summa vastaa noin 27 000 dollaria. Kurssimuuntimena 
käytetty elektronista lähdettä: Hbrothers: http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.htm 
318 NYT 24.1.1930. 
319 CR, Vol. 74, 2110. 
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2.6 Turvallisuuspoliittiset kysymykset nousevat esille 

Yhdysvaltain senaatissa keskustelua oli käyty lähinnä kolmen erilaisen 

lakiesityksen pohjalta: Kingin lakiesitys tähtäsi Filippiinien nopeaan ja suvereeniin 

itsenäisyyteen sekä vapaakaupan loppumiseen. Vandenbergin lakiesityksen 

mukaan Filippiineillä alkaisi – mikäli sen kansa hyväksyisi – 30 vuoden 

siirtymäkausi, jonka aikana vapaakauppa purettaisiin asteittain. Kolmas lakiesitys 

oli senaattori Binghamin, jonka mukaan syyskuussa järjestettäisiin suuri 

konferenssi Manilassa. Sen tehtävä olisi määritellä Filippiinien tulevaa asemaa, ja 

vasta tämän jälkeen päätettäisiin mahdollisesta itsenäisyydestä ja sen 

toteutumistavasta. 

Kenraalikuvernööri Davisin mukaan ainakin Filippiinien enemmistöpuolueen 

johtajat voisivat olla näistä kolmesta vaihtoehdosta tyytyväisimpiä itsenäisyyttä 

lykkäävään Binghamin resoluutioon – tietenkään he eivät voineet tätä mielipidettä 

tuoda julkisesti esille saarilla, jossa yleinen ilmapiiri ja mielipide vaativat 

mahdollisimman nopeaa itsenäisyyttä.320  Myös Filippiinien itsenäisyyslähetystö 

antoi varauksellisen kannatuksensa Binghamin esitykselle arvovaltaisen 

konferenssin järjestämisestä syyskuussa Manilassa.321 Tosin Davisin mukaan useat 

filippiiniläispoliitikot toivoivat, että konferenssi olisi järjestetty Washingtonissa 

eikä Manilassa, koska siellä keskustelu olisi ollut ”…vapaampaa paikallisesta 

vaikutuksesta”.322  Davisin ja Parkerin välityksellä senaattori Bingham tiesi, että 

kansallispuolueen johtohenkilöt olivat tulleet taipuvaisiksi kannattamaan jopa 

esitettyä pidempää siirtymäaikaa välittömän itsenäistymisen sijaan.323  Toisaalta, 

Binghamin aloite vaikutti tarpeelliselta, sillä hän osoittaa perusteluissaan hyvin 

kyseisen komission tarpeellisuuden, koska Filippiinien suhteen esiintyy useita 

epämääräisyyksiä, joista aiheutuu tarpeettomia tulkintakiistoja. Lehdistössä 

ylistettiin Binghamin esitystä hyvänä ratkaisuna324. 

Senaatissa sen sijaan valtaosa senaattoreista ei taipunut Binghamnin esitykselle, 

vaan odotti nopeampaa ratkaisua Filippiinien-asian etenemisen suhteen. 

Huhtikuussa 1930 muun muassa senaattorit Walsh ja Borah syyttivät Binghamin ja 

Vandenbergin pelaavan aikaa viivyttämällä asian etenemistä senaatin 

                                                        
320 Davis Parkerille, 23.1.1930. BIA 350–283. 
321 NYT 16.1.1930; Binghamin aloitteen mukaan komission kokoonpanoon kuuluisi kolme senaattoria, 
kolme edustajainhuoneen jäsentä, kolme Filippiinien senaatin jäsentä, kolme Filippiinien 
kansalliskokouksen alahuoneen jäsentä ja neljä presidentin valitsemaa jäsentä. NYT 7.1.1930, 8.1.1930 
322 Davis Parkerille, 20.2.1930. BIA 350-Davis personal. 
323 Parker Binghamille, 11.2.1930. NARA RG 350-283. 
324 Ks. esim. NYT 7.1.1930; 8.1.1930. 
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valiokunnassa. Bingham puolustautui sillä, että osa kuultavista henkilöistä ei 

päässyt paikalle kuten esimerkiksi ulkoministeri Stimson, joka oli 

laivastokonferenssissa Lontoossa. Binghamin mukaan oli vaikea kuvitella 

valmisteltavan Filippiinien itsenäisyyslakia kuulematta ulkoministeriä asiassa.325 

Koska Bingham, Vandenberg ja muutamat muut, etenkin republikaaniset, 

senaattorit eivät halunneet Filippiinien nopeaa itsenäisyyttä, oli luontevaa, että asia 

pyrittiin lykkäämään myöhemmäksi. 

Kaukoidän tilanne nousi esille myös turvallisuuspoliittisesti. Yhdysvallat 

osallistui ulkoministeri Stimsonin johdolla Lontoossa pidettävään 

laivastokonferenssiin tammikuussa vuonna 1930.326  Konferenssissa Japani vaati 

suurempaa osuutta sotalaivastoonsa.327 Vaikka Filippiinien asema ei varsinaisesti 

kuulunut konferenssin asialistalle, nousi se useissa epävirallisissa neuvotteluissa 

esille. Erityisesti britit olivat huolissaan saarten tulevaisuudesta. Heidän mielestään 

Filippiinien itsenäistyminen asettaisi koko Kaukoidän epävakaaseen tilaan. 

Tilanteen tasapainottamiseksi britit korostivat, että heidän Tyynenmeren 

laivastoaan täytyi vahvistaa. Hollantilaiset menivät vielä pidemmälle: korkea-

arvoinen hollantilaisupseeri esitti, että mikäli Yhdysvallat vetäytyy Filippiinien 

puolustusvastuusta, täytyisi Britannian ja Hollannin ottaa saaret kontrolliinsa 

yleisen edun ja turvallisuuden nimissä.328  Lehtitietojen mukaan Filippiineillä oli 

merkittävä rooli Lontoon laivastoneuvotteluissa ja etenkin Japani halusi sitoa 

Filippiinien tulevaisuuden laivastojen rajoitussopimuksiin.329 

Briteille ja hollantilaisille Filippiinien mahdollinen itsenäistyminen merkitsi 

myös turvallisuusuhkaa, sillä sen arveltiin toimivan kannustavana esimerkkinä 

muiden siirtomaiden asukkaille koko Kaukoidän alueella.330 Journalisti Richard V. 

Oulhamin mukaan Filippiineillä itsenäisyyden puolesta usein 

agitoitiinkin ”yleisaasialaisen vapautuksen” hengessä. 331  Filippiinien 

itsenäisyyskysymys ei ollut pelkästään strateginen, sillä ainakin britit olivat 

kiinnostuneita Filippiineistä myös sen hyvien tekstiilimarkkinoidensa vuoksi. 

                                                        
325 CR, Vol. 72, 6819–6820. 
326 Duroselle 1945, 198. 
327 Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Japani sopivat huhtikuussa Tyynenmerenlaivastonsa suuruudeksi ”10-
10-7”, joka tarkoitti uppoamatonniston suhdelukua. Tässä sopimuksessa Japanin osuus oli seitsemän, 
mihin he olivat erittäin tyytymättömiä. Ferrel 1957, 100–105. 
328 Konferenssin lopputuloksena Japani onnistui hieman lisäämään sotalaivastonsa suhteellista osuutta. 
Pratt 1965, 331–332. 
329 NYT 11.2.1930. 
330 Toimituksellinen artikkeli, NYT 27.12.1929. 
331 Richard V. Oulham: ”Philippine Issue up in Depate on Sugar”. NYT 19.1.1930. 
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Vaikka Manuel Roxas vielä tammikuussa vuonna 1930 vakuutti Filippiinien 

olevan turvassa itsenäisenä valtiona – myös Japanilta – alkoivat filippiiniläiset 

kiinnittämään huomiota maansa turvallisuuteen. Keväällä 1930 Filippiinien 

kansalliskokouksen jäsen Marcello T. Boncan kävi tapaamassa Kansainliiton 

pääsihteeri Sir Eric Drummondia Genevessä. Boncanin arvion mukaan 

Kansainliiton jäsenyys olisi hyvä turvallisuustae itsenäistyneelle saarivaltiolle. 

Mihinkään pidemmälle asia ei Kansainliiton kanssa tässä vaiheessa edennyt.332 

Kansainliitossa ei ymmärrettävästi haluttu ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tässä 

vaiheessa, kun itsenäisyydestä ei ollut varmuutta. 

Amerikkalaisten ja japanilasten kesken vallitsi ainakin syksyyn 1931 saakka 

suhteellisen luottamuksellinen quid pro quo: Yhdysvallat antoi hiljaisen 

suostumuksen Japanin toimille Koreassa. Vastavuoroisesti Japani tunnusti 

Yhdysvaltain oikeudet Filippiineillä.333 Japanissa seurattiin tarkasti Yhdysvalloissa 

käytyä keskustelua Filippiineistä ja kehityskulku nähtiin selvänä merkkinä 

Yhdysvaltain vetäytymisestä Kaukoidästä 334  Yhdysvaltain kongressissa 

Filippiinien itsenäisyydestä käytyjen keskustelujen on täytynyt vaikuttaa Japanin 

ulkopoliittiseen ajatteluun. Mahdollista onkin, että Japanin sotilaallisissa piireissä 

ajateltiin ”pienen pelottelun” lisäävään sotaan joutumisen uhkaa ja Filippiinien 

hylkäämistä kannattavia mielipiteitä Yhdysvalloissa. On myös näkemyksiä, joiden 

mukaan Japani olisi jo väistämättömän varmastivalloittanut Filippiinit, mikäli 

Yhdysvallat ei olisi ollut läsnä saarilla. Tätä näkemystä tuki se, että Filippiinit olisi 

muodostanut hyvän tukikohdan Hollannin Itä-Intian ja Malesian rikkaita 

luonnonvaroja haviteltaessa.335 

Journalisti Richard V. Oulhamin mukaan itsenäisyyslakia ajavien taktiikkaan 

kuului kiistää ja vähätellä itsenäisyyden mahdollisesti aiheuttamia 

turvallisuuspoliittisia ja kansainvälisiä seuraamuksia.336  Turvallisuustekijät eivät 

liene olleet vielä merkittävässä roolissa, kun senaatin valiokunnan keskusteluissa 

puitiin uutta esitystä itsenäisyyslaiksi. 

                                                        
332 NYT 16.1.1930; 1.4.1930. 
333 Rogers 1968, 82. 
334 Hicks 1960, 254. 
335 Ks. esim. Porter 1942, 6. 
336 NYT 19.1.1930. 
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2.7 Yhteenvetoa tilanteesta vuosikymmenen vaihtuessa 

Syksyllä 1929 alkaneella talouden jyrkällä alamäellä tuli olemaan merkittävä 

vaikutus Filippiinien itsenäistymiselle. Voisi jopa väittää sen olleen edellytys sille, 

että itsenäisyysprosessi lähti liikkeelle Yhdysvaltain kongressissa. Vaikealla 

taloustilanteella on kautta historian ollut muutoksia synnyttävä ja edistävä vaikutus. 

Näin oli myös 1930-luvun lamalla koko maailmassa. Filippiinien suhteen voisi 

sanoa, että asiat kääntyivät ikään kuin päälaelleen: aikaisemmin itsenäisyyttä 

vaativat filippiiniläiset, mutta laman myötä siitä tuli osa liittovaltion 

talouspolitiikkaa. Filippiiniläiset joutuivat ikään kuin sivurooliin omassa asiassaan. 

Senaattori Kingin esittämä laki Filippiinien itsenäisyydestä oli hyvin ajoitettu 

– vaikka sen vastustajat saivat siirrettyä asian käsittelyn seuraavalle istuntokaudelle. 

Kingin lakialoite käynnisti kuitenkin laajan poliittisen prosessin niin mannermaalla 

kuin saaristossakin. Filippiinien-kysymys alkoi saada suhteellisen runsaasti 

palstatilaa liittovaltion lehdistössä, joka valtaosaltaan tuomitsi itsenäisyyden – 

ainakin niillä ehdoilla, joita mainittiin Kingin lakiesityksessä. 

Tullitariffeja rajusti nostaneella Hawley–Smoot-laki oli tärkeä Filippiinien-

kysymyksen suhteen, sillä Filippiinien tullivapaan tuonnin merkitys korostui 

entisestään. Kyseinen laki osoitti myös sen, että republikaanisella puolueella ja 

Hooverin hallituksella oli jossain määrin erisuuntainen tullipolitiikka. Hallitus ei 

itsenäisyyskysymyksenkään suhteen nauttinut varauksetonta puolueensa tukea, 

eikä puolue muutenkaan esiintynyt yhtenäisenä itsenäisyyskysymyksessä. 

Tullimaksujen korottamisesta käytiin mittava keskustelu kongressissa. 

Korottamisella oli kiivaat puolustajansa sekä vastustajansa. Tulleilla oli suora 

taloudellinen vaikutus suureen osaan väestöä – etenkin viljelijäväestöön. Erityisesti 

tullimaksuilla oli vaikutuksensa Kuuban sokerintuotantoon ja tuotannon 

amerikkalaisperäiseen omistukseen. 

On ilmeistä, että lahjontaa harjoitettiin suhteellisen laajasti niin senaatin kuin 

edustajainhuoneenkin puolella. Vaikka lahjonta pyrittiin pitämään salaisena, 

esitettiin lukuisia syytöksiä lahjuksien vastaanottamisista. Todennäköisesti esille 

tulleet lahjontaepäilyt edustivat vain jäävuoren huippua. Lahjonta tarvitsi varoja, ja 

parhaat taloudelliset valmiudet lahjontaan olivat Kuuban sokeriin investoineilla 

suurilla investointiyrityksillä ja -pankeilla. On huomattava, että tätä puolta 

itsenäisyysasiassa ei aikaisempi tutkimus ole tuonut esille. 

Kuuban sokeripiirien intressi oli saada rajoitettua tullitason korotusta. Kun 

tullien korottaminen alkoi olla ilmeistä vastustuksesta huolimatta, löysivät 
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keskilännen viljelijät ja Kuuban sokeripiirit toisensa Filippiinien sulkemiseksi pois 

sisämarkkinoilta. Todellisuudessa Filippiinit ei kilpaillu samoista markkinoista. 

Juurikassokerin tuottajia lähellä olevat kongressimiehet ja heidän 

etujärjestönsä eivät kannattaneet tuotantotukien maksamista sokerijuurikkaan 

tuottajille. Ainakaan he eivät antaneet tukeaan asialle, kun esitys tukien 

maksamisesta oli esillä kongressissa. Tämä viittaisi siihen, että maatalousblokin 

ensisijainen tavoite oli sulkea Filippiinit sisämarkkinoiden ulkopuolelle joka 

tapauksessa. Tapahtuneesta voi päätellä, että asiasta oli sovittu useiden 

intressipiirien kesken – eikä siitä luovuttaisi. Tämä myös osaltaan vahvisti 

lahjontaepäilyksiä. 

Lisävoimaa itsenäisyyden kannattajat saivat länsirannikon 

filippiiniläisvastaisesta maahanmuutosta. Laman puhjettua 

filippiiniläisvastaisuudet eskaloituivat väkivaltaisuuksiksi asti. Tapahtumat saivat 

runsaasti mediahuomiota niin mantereella kuin Filippiineilläkin, jossa ne lietsoivat 

amerikkalaisvastaisuutta ja osaltaan kiihdyttivät itsenäisyysvaatimuksia. 

Vaikutusvaltaiset yhdysvaltalaiset ammattiliitot asettuivat tukemaan Filippiinien 

itsenäisyyttä juuri filippiiniläisten siirtolaisten sulkemiseksi liittovaltion niukiksi 

käyneiltä työmarkkinoilta. 

Joissakin itsenäisyyslakia vastustavissa kannanotoissa tuotiin esille se, että 

Filippiinien itsenäisyys on epäedullisena esimerkkinä muille alisteisessa asemassa 

oleville kansoille Aasiassa ja muualla maailmassa. Ainakaan Euroopan johtavat 

teollisuusmaat eivät katsoneet suopeasti Filippiinien itsenäisyyskehitystä. 

Virallisesti asiasta ei maiden kesken keskusteltu, mutta tällä seikalla saattoi olla 

negatiivinen vaikutus Yhdysvaltain suhteille Euroopan teollisuusvaltioihin. 

Huomattavasti enemmän kyseisiä suhteita rikkoi kuitenkin tullitariffien raju 

korotus. 

Kansallisuusaatetta ja kansojen itsemääräämisoikeutta saattoi käyttää myös 

lain puoltamiseen: Esimerkiksi edustajainhuoneen jäsen Leonidas C. Dyerin 

mukaan Filippiinien kehitys kohti itsenäisyyttä edusti periamerikkalaisia vapaus ja 

demokratia -arvoja, ja jos tällä oli demokraattista kehitystä stimuloiva vaikutus 

muissakin siirtomaissa, tulisi amerikkalaisten olla ylpeä siitä!337 Mikäli 1920-luvun 

huikea talouskehitys olisi jatkunut keskeytymättä, olisi tämän kaltaisilla aatteilla 

varmasti ollut enemmän sijaa itsenäisyyskeskustelussa. 

Lontoossa järjestetty laivastokonferenssi vauhditti turvallisuuspoliittista 

keskustelua. Filippiinit oli usein esillä, kun neuvoteltiin Japanin ja Yhdysvaltain 

                                                        
337 Edustajainhuoneen jäsen Leonidas C. Dyer, Congressional Digest, May 1931, 152, 156.  
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laivastoista. Filippiineillä alkoi olla entistä keskeisempi rooli liittovaltion 

Kaukoidän-politiikassa. Osaltaan tämä johtui Japanin noususta keskeiseksi 

uhkatekijäksi. Filippiinien mahdollinen itsenäisyys muuttaisi suurvaltapoliittista 

tilannetta huomattavasti Kaukoidässä. Etenkin Kaukoidässä läsnä olevat Euroopan 

suurvallat olivat huolestuneita mahdollisesta Filippiinien itsenäisyydestä ja toivat 

tämän esille. 

Myös Filippiineillä herättiin siihen tosiasiaan, että maa ei välttämättä olisi 

turvassa itsenäistyttyään. Ulkomaisen invaasion lisäksi sisäinen järjestys aiheutti 

epävarmuutta filippiiniläisissä. 
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3 Hawes–Cutting-laki saa laajan tuen taakseen  

3.1  Itsenäisyyslaki senaatin valiokunnan valmisteltavaksi 

Montanan osavaltion senaattori Harry B. Hawes 338  esitti yhdessä senaattori 

Bronson Cuttingin339 kanssa uuden lakialoitteen (S. 3822), joka koski Filippiinien 

itsenäistymistä. Huolellisesti valmisteltu lakialoite lähetettiin SCTIA:n 

valmisteltavaksi 340 . 341  Hawesin ja Cuttingin lakiesitys sisälsi kohdat 

kansanäänestyksestä ja perustuslain hyväksymisestä, joten se pohjautui pitkälti 

Fairfieldin vuonna 1924 esittämään aloitteeseen. Uutta tässä lakiesityksessä oli se, 

että siirtymäaika itsenäisyyteen oli typistetty viiteen vuoteen, kun se Fairfieldin 

aloitteessa oli peräti kaksikymmentä vuotta. Vielä merkittävämpi ero oli 

vapaakaupan nopea alasajo viiden vuoden siirtymäaikana. Esityksen mukaan 

vapaakauppa jatkuisi vielä ensimmäisen siirtymäaikavuoden, mutta jo toisesta 

vuodesta lähtien tulleja nostettaisiin 25 % vuosittain niin, että normaalitaso 

saavutettaisiin viidentenä vuotena.342 

Filippiineihin erikoistunut taloushistorioitsija Pedro Abelarde erittelee 

Hawesin ja Cuttingin lain etuja aikaisempiin vastaaviin lakiesityksiin nähden: Se 

oli perusteellisempi ja otti paremmin huomioon eri osapuolien vaatimuksia 

itsenäistymisen suhteen. Kyseinen laki koostui kolmesta peruselementistä. 

Ensinnäkin laki edellytti viiden vuoden siirtymäaikaa, jotta saaristolla olisi aikaa 

sopeutua uuteen asemaan ja tilanteeseen. Toisena edellytyksenä vaadittiin, että 

kyseisenä siirtymäaikana maiden välinen tulli oli molemmin puolin palautettava 

asteittain vastaamaan yleistä tullitasoa. Kolmantena lain peruspilarina lakiesitys 

edellytti kansanäänestyksen järjestämistä itsenäisyydestä Filippiineillä.343 

Muuten Hawesin ja Cuttingin lain (tästä eteenpäin HC–lakialoite) lähtökohta 

ja pääperiaate olivat ns. Fairfieldin lakialoitteen ohella lähestulkoon samat kuin 

                                                        
338 Harry B. Hawes oli demokraattinen Missourin osavaltion senaattori. Hän oli SCTIA:n jäsen. 
339  Bronson Cutting oli republikaani ja edusti New Mexicon osavaltiota. Cutting kuului puolueen 
edistysmieliseen siipeen ja vastusti imperialistista ulkopolitiikkaa. Grunder & Livezey 1951, 196; 
Lowitt 1992, passim. 
340 Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kongressien valiokunnissa valmistellaan pääsääntöisesti 
kaikki lait. Valiokuntien työ koostuu lähinnä asiantuntijoiden kuulemisista, yhteenvedoista, 
äänestyksestä ja raportoinnista. (hearings, markup, voting and reporting) Valiokunnan positiivinen 
raportointi lakialoitteen suhteen on käytännössä edellytys lain hyväksymiselle kongressissa. Oleszek 
2014, 107. 
341 Senaatti 13.1.1930, CR, Vol. 72, 1488. 
342 Senaatti 1.5.1930, CR, Vol. 72, 8144–8149. 
343 Abelarde 1947, 149. 
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senaattori Kingin vastikään hylätyssä lakiesityksessä. HC–lakialoite oli Kingin 

esitystä monipuolisemmin valmisteltu, ja siinä pyrittiin enemmän ottamaan 

huomioon tai ainakin korostamaan ”filippiiniläislähtöisyyttä”. Kingin esityksen 

kompastukseksi oli muodostunut sen yksipuolisuus ja kotimaan viljelijöiden 

etuuksien korostaminen, sillä esitys ei juuri ottanut huomioon Filippiinien 

näkökulmaa asiassa. Toisin sanoen se oli liian ”läpinäkyvä”. Yhteistä näille 

kolmelle senaattorille oli, että he kaikki edustivat maatalousvaltaisia osavaltioita. 

Ilmeistä onkin, että he toimivat yhteistyössä pyrkien parantamaan Kingin 

lakialoitteessa esiintyneitä puutteita. 

Vaikka Hawes ja Cutting toivat esille filippiiniläisten etuja ja mielipiteitä, 

korostuu heidän lakialoitteessaan siitä huolimatta oman maatalouden tuotannon 

suojeleminen. Senaattori Hawes puolusti lakialoitettaan vuoden 1931 

Congressional Digest – julkaisussa lähes yksinomaan oman maataloustuotannon 

suojelemisella. Hän näki kestämättömäksi tilanteen, jossa liittovaltion viljelijöitä 

painostettiin leikkaamaan tuotantoa ja jossa samaan aikaan Filippiineillä tuotantoa 

lisättiin. Hawesin mukaan Filippiineillä raaka-aineiden jalostus kehittyi ja myös 

valmistuotteiden kilpailu kasvoi. Hawes jatkoi, että Filippiineiltä tulevat 

siirtotyöläiset polkivat amerikkalaisten työläisten palkkoja länsirannikolla ja 

saattoivat heidät heikompaan taloudelliseen asemaan. Huomionarvoinen kohta 

Hawesin kirjoituksessa on näkemys, että syntynyt epävarma tilanne oli 

tyrehdyttänyt uudet sijoitukset saarivaltioon ja senkin vuoksi tilanne vaati asian 

ratkaisua.344 

Senaattori Cuttingin lähtökohdat lain suhteen lienivät myös kotimaisen 

sokerintuotannon suojelemisessa. Cutting toi kuitenkin useaan otteeseen esille 

huolensa filippiiniläisten tulevaisuudesta. Hänen edustamassaan New Meksikon 

osavaltiossa Cutting oli tullut tunnetuksi meksikolaisperäisen vähemmistön etujen 

ajajana.345 

Vaikka Filippiinien edustajat valiokunnan kuulemisissa puhuivat voimakkaasti 

lain puolesta 346 , ei se esitetyssä muodossaan saanut tarpeeksi kannatusta. 

Ratkaisevaksi kynnykseksi Hawesin ja Cuttingin lakiesityksessä lienee 

muodostunut tullia koskeva kohta, sillä sen mukaan myös Yhdysvaltain vienti 

Filippiineille olisi joutunut verotuksen alaiseksi. Filippiinit oli arvokas lisä 

                                                        
344 Senaattori Harry B. Hawes. “Should Early Independence Be Granted Philippines?” Congressional 
Digest May 1931, 144. 
345 Ks. esim. Lowitt 1992, 160; 207-229. 
346 Camilo Osias, Committee Hearings 17.1.1930, CR, Vol. 72, 1755–1757; Manuel Roxas, 2.2.1930, 
CR, Vol. 72, 3266. 
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vientikaupalle. Esimerkiksi puuvillatekstiilien ja vaatteiden osalta Filippiinit oli 

kolmanneksi suurin ostaja. Abelarden mielestä presidentti yhdessä hallituksensa 

kanssa kritisoi lakia myös siksi, että itsenäisyys jätettiin viime kädessä 

kansanäänestyksen ratkaistavaksi347. Tällä tekijällä tuskin oli olennaista merkitystä 

hallitukselle. Alkoi näyttää ilmeiseltä, että mikäli Hawes–Cutting-lain puutteelliset 

kohdat korjattaisiin, saisi laki todennäköisesti laajan tuen taakseen. 

Filippiinien-asian käsittelyä SCTIA:ssa jatkettiin verkalleen – useiden 

kongressin jäsenten mielestä liiankin hitaasti. Tosin valiokunnalla oli hyväksyttävät 

perusteet käsittelyn lykkäämiselle, kun sekä Filippiinien itsenäisyyslähetystö että 

ulkoministeri Stimson olivat lykkäystä pyytäneet. Republikaaneilla oli niukka 

enemmistö valiokunnassa. Heistä ainoastaan Kalifornian Hiram Johnson kannatti 

itsenäistymistä.348 Demokraatit olivat puolestaan melko yhtenäisesti itsenäisyyden 

kannalla. Alkuvuodesta Missourin Harry B. Hawes korvasi Arkansasin Joseph 

Robinsonin valiokunnassa. Demokraatti Hawes oli ollut aktiivinen keskusteltaessa 

Kingin ja Broussardin lakiesityksistä. Nevadan demokraatteja edustava Key 

Pittman, republikaanien Bronson Cutting New Meksikosta ja Hawes muodostivat 

trion, joka otti hyvin aktiivisen roolin Filippiinienkysymyksessä.349 

Filippiinien itsenäisyyslähetystö saapui Washingtoniin, ja niinpä valiokunta 

aloitti puheenjohtaja Binghamin johdolla asiantuntijoiden kuulemiset tammikuun 

puolivälissä. Ensimmäisenä vuoro oli itsenäisyyslähetystöllä. Seuraavana päivänä 

maatalousjärjestöjen edustajat pääsivät esittämään itsenäisyyttä puoltavat kantansa. 

Kuultavina olivat muun muassa Chester E. Gray Liittovaltion Maataloustoimistosta 

(AFBF), A. M. Loomis Kansallisesta Meijerialan Unionista (NDU), Fred 

Brenckman Maamiesseurasta (NG) ja W. C. Hushing Työläisten Ammattiliitosta 

(AFL). He kaikki esittivät valiokunnalle itsenäisyyttä puoltavat kantansa ja 

perustelivat näkemystään lähes yksinomaan sillä, että Filippiinien vapaa tuonti oli 

haitallista kotimaiselle sokerijuurikkaan kasvattamiselle. W.C. Hushing lisäksi 

vaati filippiiniläisten maahanmuuton rajoittamista työllisyystilanteen 

ylläpitämiseksi.350 

Ehkäpä huomionarvoisin oli Chester E. Grayn kuuleminen; muun muassa 

Hiram Bingham ja Hiram Johnson hiillostivat häntä. He halusivat kuulla, 

kannattiko hänen edustamansa maatalousjärjestö aidosti ja vilpittömästi 

                                                        
347 Abelarde 1947, 149. 
348 Hiram Warren Johnson (1866–1945) oli republikaanien johtohahmoja. Ulkopoliittisesti Johnson oli 
isolaitionistisesti suuntautunut. Kts. esim. Diary Letters of Hiram Johnson. 1917 – 1945. Volume V. 
1929 – 1933. 
349 Golay 1998, 288. 
350 NYT 21.1.1930. 
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Filippiinien itsenäisyyttä – siitäkin huolimatta, että siitä koituisi suuria ongelmia 

saarten taloudelle ja vakaudelle. Gray myönsi, että mikäli sokerijuurikkaan 

viljelijöiden tilanne olisi parempi, järjestön ”…kantaa asiaan muokattaisiin”.351 

Näiden kuulemisien jälkeen Bingham keskeytti asian käsittelyn kahdeksi viikoksi, 

mikä sai itsenäisyyttä kannattavat edustajat valiokunnassa kiihtymään – heidän 

mielestään Filippiinien asiaa venytettiin jälleen tahallisesti. Etenkin Nebraskan 

senaattori George W. Norris ja Washingtonia edustava demokraattien Clarence Dill 

esittivät jopa epäsovinnaisen voimakkaita kannanottoja valiokunnan istunnossa.352 

Kahden viikon kuluttua ilippiinienasian käsittelyä jatkettiin valiokunnassa. 

Puheenjohtaja Bingham rajasi protestoinnista huolimatta itsenäisyysasian 

käsittelyn viiteen päivään. Nyt ääneen pääsivät itsenäisyyttä vastustavat tahot: 

Filippiineiltä tuotavaa raaka-ainetta hyödyntävä teollisuus, saarille vientiä 

harjoittava teollisuus ja sijoittajapiirit. Näille tahoille yhteistä oli, että he eivät 

poissulkeneet itsenäisyyttä, mutta heidän mukaansa siirtymäajan tulisi olla 

minimissäänkin vähintään kolmekymmentä vuotta. Yksi merkittävimmistä 

itsenäisyyttä vastustavista oli Charles D. Orth, Filippiiniläis-amerikkalaisen 

kauppakamarin (PACC) presidentti. Hän korosti Filippiinien kaupallista merkitystä 

ja sen vielä suurempaa kaupallista potentiaalia Yhdysvalloille. Yhtenä esimerkkinä 

Orth toi esille raakakumin tuottamisen, sillä sen kysyntä oli kasvanut 

räjähdysmäisesti nopean autoistumisen myötä. Orthin mukaan Filippiineillä oli 

loistavat raakakumin tuotantoedellytykset. Myös sokerintuotanto saarilla voitaisiin 

Orthin mukaan moninkertaistaa. Tähän hän lisäsi vielä, että saariston 

kaivosteollisuus oli osoittanut suuria lupauksia ja että se oli käytännöllisesti 

katsoen lähes hyödyntämättä.353 

Orthin lisäksi senaatin valiokunnan kuultavana oli useita muita teollisuuden ja 

kaupan edustajia. Kookosöljyn tuontikauppaa edustanut Howard Kellogs oli 

huolissaan amerikkalaisten suurista investoinneista saariston kookosöljytuotantoon. 

Mikäli maa itsenäistyisi, vaarantuisivat nämä sijoitukset. Tekstiiliteollisuusvientiä 

saarille edustava J. F. Comins totesi, että mikäli Filippiinit asetettaisiin tullimuurin 

taakse, lipuisivat tekstiilimarkkinat kokonaan kiinalaisten ja japanilaisten 

haltuun. 354  Comins oli ainakin siinä oikeassa, että etenkin Japani oli hyvin 

kiinnostunut Filippiinien markkinoista. 

                                                        
351 NYT 21.1.1930. 
352 Golay 1998, 288. Sekä Norris että Dill lukeutuivat ”rauhanedistäjiin” (Peace Progressives), jonka 
aatemaailmaan ei sopinut sotajoukkojen pitäminen merentaikaisessa maassa. Heille Filippiinien 
itsenäisyydellä oli myös pasifistinen aspekti. Ks. esim. Johnson 1995.  
353 NYT 4.2.1930. 
354 NYT 4.2.1930. 
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Tunnettu liikemies John M. Switzer painotti kannanotossaan SCTIA:lle, että 

Filippiinien itsenäisyyden takana olivat Kuuban sokerintuotantoon investoineet 

sijoittajat. PACC sai hyvän liittolaisen Länsirannikon Aasialais-amerikkalaisesta 

yhdistyksestä (AAAWC). Näitä molempia järjestöjä edusti SCTIA:n kuulemisissa 

Martin Egan, joka oli tunnettu ja vankkumaton retentionisti. Egan ei sinänsä 

vastustanut filippiiniläisten oikeutta itsehallintoon, mutta kyseenalaisti äkillisesti 

syntyneen kiireen asiassa.355 

Samana päivänä valiokunnan istunnossa tuotiin julki kenraalikuvernööri 

Davisin tuottama raportti vapaakaupan purkamisen seurauksista. Davisin mukaan 

vapaakaupan päättyminen olisi lähes katastrofaalista Filippiineille. Taloudellisia 

ongelmia seuraisivat väistämättä yhteiskunnalliset ongelmat. 356 

Apulaiskenraalikuvernööri E. A. Gilmoren johdolla tehdyn kattavan raportin 

liitteessä tuotiin korostetusti esille saarten yrityselämään liittyvä epäkohta: 

yrityselämä, teollisuus ja kauppa olivat lähes yksinomaan amerikkalaisten, 

kiinalaisten ja muuta kansallisuutta olevien käsissä. 357  Samaisessa raportissa 

kenraalikuvernööri Davis toivoi hallitukselta ja kongressilta mahdollisimman 

pikaista ratkaisua saarten statuksen suhteen. Davisin mielestä edellisenä vuonna eli 

alkanut epävarma tilanne tulevaisuuden suhteen heijastui voimakkaasti saariston 

taloudelliseen ja poliittiseen elämään rajoittaen aikaisempaa positiivista kehitystä. 

Hänen mielestä olisi hyvä saada ratkaisu aikaan – olipa se sitten mikä hyvänsä.358 

Sotaministeri Hurleyn ja BIA:n johtaja Parkerin kannanotot kongressissa 

tukeutuivat myöhemminkin pitkälti tähän raporttiin. 

Voimakkain lobbaus Filippiinien itsenäisyyden puolesta oli perujaan 

sokerijuurikkaan viljelyn tukemisesta sekä Kuuban sokerintuotannosta, mutta 

myös meijerialan taholta tuleva painostus kasvoi. Vaikka suurin osa Filippiineiltä 

tuotavasta kookosöljystä käytettiin saippuateollisuuden raaka-aineena, kasvoi 

myös sen käyttö margariinin raaka-aineena. Meijeriala ja maidontuottajat uskoivat 

voin hinnanlaskun johtuvan alati kasvavasta kookosöljyn tuonnista 

Filippiineiltä.359 Kuten myöhempänä tulee ilmi, ei kookosöljy todellisuudessa ollut 

syynä voin hinnan laskuun ja ylituotantoon. 

Vaikka koko liittovaltion viennissä Filippiinien osuus ei ollut kovin suuri, oli 

sen suhteellinen kasvuvauhti nopeinta. Etenkin sähkölaitteiden ja autojen viennin 

                                                        
355 CR, Vol. 72, 3108. 
356 CR, Vol. 72, 3108. 
357 “The Philippine Problem” – muistio, E. A. Gilmore. 16.4.1930, BIA 364–679. 
358 E. A. Gilmoren muistio, 16.4.1930, BIA 364–734. 
359 Vuonna 1929 kookosöljyä tuotiin 577 497 000 paunaa eli yli 260 tonnia. NYT 23.2.1930. 
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kasvuvauhti Filippiineille oli huikeaa.360 Dollareilla mitattuna Filippiinit oli suurin 

puuvillavaateteollisuuden ja säilötyn maidon vientikohde. Myös säilykekalan, -

hedelmien ja -vihannesten sekä vehnäjauhon viennissä Filippiinit lukeutui 

suurimpien kauppakumppaneiden joukkoon.361 

Jotta tullivapaan viennin merkityksestä Filippiineille saisi oikean kuvan, 

todettakon, että ilman vapaakauppaa saarivaltio olisi joutunut maksamaan tullia 

Yhdysvaltoihin 117 miljoonaa dollaria jo pelkästään vuonna 1929, jolloin 

tullitariffit olivat vielä alhaisempia. Tämä summa ylitti saarivaltion hallituksen 

budjetin noin kaksinkertaisesti. Vastaavasti Yhdysvallat olisi joutunut maksamaan 

samaisena vuonna 32,6 miljoonaa dollaria, mikä tosin ei ollut Yhdysvaltain 

talouden mittakaavassa kovin paljon. Toispuolista taloudellista riippuvuutta kuvaa 

vielä paremmin se, että vuonna 1929 Filippiinien kokonaisviennistä suuntautui 76 

prosenttia Yhdysvaltoihin, kun taas Filippiinit muodosti Yhdysvaltain viennistä 1,6 

prosenttia. 362  Yhdysvaltain vienti Filippiineille tosin kasvoi hurjasti kahtena 

seuraavana vuonna niin, että 1932 Filippiinienkaupan osuus oli jo yli kolme 

prosenttia liittovaltion kokonaiskaupasta. 363  Todettakon vielä, että viimeksi 

kuluneiden kolmenkymmenen vuoden aikana Filippiinienkauppa Yhdysvaltain 

kanssa oli kasvanut 35kertaiseksi.364 

Yhteenvetona SCTIA:n kuulemisien ja keskustelujen sisällöistä voi löytää 

seuraavat keskeiset kysymykset:  

1. Onko Yhdysvaltain hallinto tosiasiallisesti luvannut myöntää Filippiinien 

kansalle itsenäisyyden? 

2.  Jos itsenäisyyden edellytyksenä pidetään filippiiniläisten valmiutta 

itsenäisyyteen ja jos edellytyksenä on myös ”riittävän stabiili hallinto”, onko 

kyseinen vaihe jo saavutettu? 

3. Onko Filippiinit taloudellisesti riittävän itsenäinen  itsenäisyyteen? 

4. Onko Filippiinit kykenevä puolustamaan itse itseään ulkoista uhkaa vastaan? 

5. Ovatko Yhdysvaltain omat taloudelliset intressit turvatut? 

                                                        
360 Vuonna 1929 sähkökoneiden ja laitteiden viennin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 64 
prosenttia ja autoteollisuuden tuotteiden 16 prosenttia. Annual Report of the Governor General of the 
Philippine Islands for Calendar Year 1929, 13. 
361 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1930, 12. 
362 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1930, 12–13. 
363 Moore 1933, 1–3. 
364 Filippiinien kokonaiskauppa dollareissa vuonna 1899 oli 34 039 568$, josta 5 288 341$ USA:n 
kanssa. 1930 vastaavat summat olivat 256 260 081$, josta USA:n kanssa 183 525 089$. Kasvua muiden 
kauppakumppaneiden kanssa vastaavana aikana oli 28 751 277 dollarista 72 734 991 dollariin eli kaksi 
ja puolikertaiseksi. USA:n kanssa vastaavana aikana kasvua oli 5 288 341 dollarista 183 525 089 
dollariin eli 35kertaiseksi. CR, Vol 76, 625–626. 
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6. Ovatko Yhdysvaltain kansalaisten ja yritysten sijoitukset Filippiineille turvatut? 

7. Vaikuttaako Filippiinien itsenäistyminen Yhdysvaltain kansainvälisiin 

suhteisiin? 

8. Ovatko Yhdysvaltain moraaliset – saarivaltion valloittamisesta ja liittämisestä 

itseensä syntyneet – velvoitteet tulleet täytetyiksi? 

3.2 Käsittely jatkuu toukokuussa 1930 hallinnon kuulemisilla          

Filippiinien-asian käsittely SCTIA:ssa päätettiin keskeyttää siihen saakka, että 

voitaisiin kuulla ulkoministeri Henry L. Stimsonia ja laivastoministeri Charles F. 

Adamsia, jotka olivat matkustaneet Lontoon laivastokonferenssiin365 . Koska oli 

tiedossa, että konferenssi ei tulisi päättymään ennen toukokuun puoliväliä vuonna, 

valiokunnan puheenjohtaja Bingham joutui tyynnyttelemään etenkin niitä oman 

puolueensa jäseniä, jotka olivat halukkaita äänestämään itsenäisyyslaista.366 

Hallinnon virallinen kanta itsenäisyysasiaan oli laajemmin julkisuudessa 

toukokuun puolivälissä, kun sotaministeri Patrick J. Hurley avoimessa kirjeessään 

senaatin saaristoasiainvaliokunnalle täsmensi hallinnon kantaa Filippiinien 

itsenäisyyskysymykseen. Hallinnossa Filippiinit kuului sotaministeriölle, ja siellä 

saariston asiat kuuluivat saaristoasiain osastolle (BIA). Ministeri Hurley perusti 

lausuntonsa lähes suoraan saaristoasiain osaston johtaja Parkerin kattavaan 

raporttiin Filippiinien tilanteesta 367 . Hurleyn mukaan tässä tilanteessa täysi 

itsenäisyys ”…olisi katastrofaalista sekä filippiiniläisten että yhdysvaltalaisten 

intresseille”. Hän jatkoi, että Yhdysvaltain ei tullut vähentää sitä työtä, mihin se oli 

sitoutunut kehittääkseen Filippiinejä kohti itsehallintoa. Saarten itsenäisyys oli 

tavoite, mutta sen aika ei ollut vielä. Mahdollisesta määrätystä siirtymäajasta 

Hurley totesi, että ei myöskään voida asettaa tiettyä ajanjaksoa, jonka jälkeen maa 

olisi valmis itsehallintoon, saati itsenäisyyteen, koska saarten kehittymistä ei voida 

ennustaa. 

Ministeri Hurley oli valmis kannattamaan kongressin komitean asettamista 

tutkimaan saariston taloudellista tilannetta ja tulevaisuutta. Hurley halusi myös 

oikaista julkisuudessa usein siteerattua virheellistä kommenttia siitä, että 

Yhdysvallat oli sitoutunut vuoden 1899 rauhansopimuksessa myöntämään 

                                                        
365 Lontoon laivastokonferenssi oli jatkoa Washingtonissa 1921–22 pidetylle laivastokonferenssille. 
Tavoitteena oli hillitä laivaston kilpavarustelua etenkin brittien, amerikkalaisten ja japanilaisten kesken. 
konferenssi pidettiin 21.1.–22.4.1930. Filippiinien puolueettomuus oli ainakin epävirallisesti esillä 
konferenssissa. Golay 1998, 285; WP 12.2.1930. 
366 CR, Vol. 72, 6820–6821, 7305, 7516. 
367 Parkerin raportti Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
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itsenäisyyden filippiiniläisille. Hurleyn mukaan rauhansopimuksessa ei ollut 

mainintaa saarten itsenäisyydestä. 368  Saaristoasiain päällikkö Frank Parker näki 

hyviäkin puolia lakiesityksissä esillä olleisiin siirtymäaikoihin ennen suvereenia 

itsenäisyyttä. Siirtymäaika voi vakauttaa vallitsevan epävarman tilanteen. 

Siirtymäaikojen pituus tuli Parkerin mukaan olla paljon pidempi, kuin 

julkisuudessa ja esillä olleissa lakiesityksissä oli esitetty.369 

Ministeri Hurleyn mukaan oli sopimatonta ja uskaliasta sopia jotakin tiettyä 

eksaktia tulevaisuuden ajankohtaa itsenäistymiseen, kun ei tiedä kehityksen kulkua 

saarilla. Hurleyn mukaan olisi parempi pysyä vanhassa ns. Organic Act -laissa370, 

joka soisi itsenäisyyden saarille silloin, kun ne olisivat siihen kaikin puolin 

valmiita.371 Hän kommentoi kuuluisaksi tulleen Jones-lain johdanto-osan lausetta 

todeten, että tätä kyseistä kohtaa ei voi irrottaa (kon)tekstin kokonaisuudesta, vaan 

koko johdanto tuli nähdä kokonaisuutena. Tällöin Hurleyn mielestä kävi ilmi 

silloisen kongressin tarkoitus, joka oli hänen mielestään se, että Filippiinien tuli 

olla täysin riippumaton Yhdysvaltain tuesta ja täysin valmis tulemaan toimeen 

vakaana itsenäisenä kansakuntana. Nyt kansakunnalla ei tätä tärkeätä edellytystä 

vielä ollut. Hurley jatkoi vielä, että välittömästä itsenäisyydestä tai siirtymäajoista 

ei edellä mainitussa laissa myöskään kirjoitettu mitään.372 

Ministeri Hurley otti esille kysymyksen siitä, että oli ”riittävästi informoitujen” 

filippiiniläisten todellinen mielipide itsenäisyyskysymykseen. Tällä hän viittasi 

kansan suhteellisen suureen lukutaidottomuuteen ja kieliongelmiin yhteisen kielen 

puuttuessa. 373  Vaikka englanti oli ollut Filippiinien hallintokielenä jo 

kolmekymmentä vuotta, ei siitä ollut vielä muodostunut koko kansan yhteistä kieltä. 

Saaristossa puhuttiin useitä kymmeniä eri kieliä ja niiden murteita. Tagalog oli 

filippiiniläisten omista kielistä laajimmin puhuttu, ja nykyään se on Filippiinien 

valtakieli englannin ohella. 

Kirjeensä lopussa Hurley kysyi, oliko Filippiinit valmis muodostamaan vakaan 

hallinnon yksin ja valmis suvereeniin itsenäisyyteen siten, kuin Jones-lain pohjalta 

edellytettiin. Tähän hän vastasi latomalla pöytään pitkän listan numeraalisia faktoja 

Filippiinien senhetkisestä kehitysasteesta ja valtiollisesta vakaudesta: rodullinen 

hajanaisuus, yhteisen kielen puuttuminen, uskonnollinen epäyhtenäisyys, 

                                                        
368 Hurley Binghamille, 15.5.1930. BIA 364–722; NYT, 18.5.1930. 
369 Kts. esim. Parker Davisille 21.5.1930, BIA 364–720. 
370 The Organic Act of the Philippine Islands eli ns. Jones –laki vuodelta 1916. Ks. esim. Giesecke 1987, 
48–50. 
371 Senaatti 1.5.1930, CR, Vol. 72, 8144–8149. 
372 Senaatti 1.5.1930, CR, Vol. 72, 8144–8149.  
373 Hurley Binghamille, 15.5.1930. BIA 364–722. 
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kulttuurinen moninaisuus, mahdollinen ulkopuolisen aggression kohteeksi 

joutuminen. Hurleyn mielestä tuli ottaa huomioon taloudellinen itsenäisyys ja 

hallinnon rahoituskyky, lukutaito, itsenäistymisen kansainväliset mahdolliset 

seuraukset, kansan todellinen tarve sekä hyöty itsenäisyydestä ja näiden lisäksi 

monia muita näkökulmia. Lopuksi Hurley vielä painotti, että vaikka filippiiniläisiä 

oli nykyisessä hallinnossa operatiivisina virkamiehinä, ei heillä ollut todellista 

kokemusta vastuullisesta hallinnoimisesta.374 

Filippiiniläisten vastausta ei tarvinnut odottaa pitkään. Jo seuraavana päivänä 

Sergio Osmena virkaatekevänä Filippiinien senaatin puheenjohtajana kommentoi 

Hurleyn kirjettä. Osmenan mukaan oli hyvä, että liittovaltion hallinto esitti 

kantansa itsenäisyysasiaan, mutta se ei muuttaisi Filippiinien kansalliskokouksen 

linjaa itsenäisyysvaatimuksen suhteen.375 

Hurley ja Parker pyrkivät pitämään yhtenäistä ja ehdotonta linjaa 

itsenäisyyskysymyksessä ja tukivat Binghamia valiokunnassa. Etenkään 

sotaministeri Hurley ei ollut valmis minkäänlaisiin myönnytyksiin Filippiinien- 

kysymyksen suhteen. Hän epäili vahvasti filippiiniläisten kykyä pitää maansa 

poliittisesti vakaana puhumattakaan maan taloudellisista ongelmista. Hän ei ollut 

edes valmis laajentamaan filippiiniläisten itsehallintoa, vaan kannatti jatkamista 

nykyisellä Jones-lain määrittelemällä linjalla. Hurleyn kannanotolla ei liene ollut 

senaatin valiokunnalle kovinkaan suurta vaikutusta.376 

Vain muutama päivä myöhemmin Hurley antoi kirjallisen lausunnon 

edustajainhuoneen saaristoasian valiokunnalle HCTIA:lle, koska hän ei voinut 

sairastelunsa vuoksi tulla paikalle kuultavaksi. Samaan tapaan kuin senaatin 

vastaavalle valiokunnallekin Hurley painotti samoja asioita kuten perustuslain 

vastaisuutta, Yhdysvaltain velvollisuuksien jatkumoa, ulkopoliittista aggression 

uhkaa, hallinnon kustannusten kattamista, filippiiniläisten valmiutta itsehallintoon 

ja niin edelleen. Edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunnalle Hurley tähdensi, 

että viime vuosina ei ollut tapahtunut sellaista kehitystä, joka muuttaisi kehityksen 

itsenäisyydelle suotuisammaksi kuin aikaisemmin. Hurleyn mielestä jo pelkästään 

taloudelliset seikat riittivät syyksi siihen, että saarivaltio ei ollut valmis 

itsenäisyyteen. Lisäksi Hurley kyseenalaisti filippiiniläisten valmiuden pitää yllä 

järjestystä maassaan.377 

                                                        
374 Hurley Binghamille 15.5.1930. BIA 364–722; NYT, 18.5.1930.  
375 NYT, 19.5.1930. 
376 Parker Hurleylle, 5.5.1930; Hurley Binghamille, 15.5.1930. BIA 364–722.  
377 Hurley Kiessille 19.5.1930. BIA 364–723. 
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Saaristoasiain osaston johtaja Parker eritteli raportissaan tarkemmin 

Filippiinien kykyä järjestyksen ylläpitämiseen. Hänen mukaansa rodullinen, 

kielellinen, uskonnollinen ja maantieteellinen heterogeenisuus loi edellytyksiä 

epäjärjestykseen ja oli pysyvä uhka sisäiselle turvallisuudelle. Parkerin mukaan 

Yhdysvaltain tuella saaristo oli pidetty vakaana ja turvallisena. Tätä edesauttoivat 

hyvin organisoidut poliisivoimat, jonka johto koostui pääosin amerikkalaisista 

poliisiupseereista. Kaiken kaikkiaan koko poliisivoimista miehistöineen 

amerikkalaiset muodostivat noin 13 prosenttia. Lisäksi turvallisuutta ylläpiti 

sotilas- ja laivastotukikohtien olemassaolo saarilla.378 

Yhdysvaltain hallinnossa pidettiin tärkeänä, että poliittinen suhde 

Filippiineihin määriteltäisiin perusteellisemmin ja tarkemmin. Epävarma 

poliittinen tilanne ja tietyt epämääräisiksi jääneet seikat, kuten Jones-lain johdanto, 

olivat hallinnon mielestä syypäitä silloiseen tilanteeseen, joka oli edesauttanut 

itsenäisyysagitaation vahvistumista saarilla ja siten alkanut jo heikentää saarten 

taloudellista kehitystä. Tällä hallinto tarkoitti sitä, että etenkin yhdysvaltalaisten ja 

muiden ulkomaalaisten investointien määrä saarille oli kääntynyt laskuun, koska 

saarten poliittisesta tulevaisuudesta ei ollut enää varmuutta.379 

Saaristoasiain johtaja Parker korosti kongressille suunnatussa artikkelissaan, 

että laissa, jolla Filippiinit alistettiin Yhdysvaltain hallintaan, ei viitattu sanallakaan 

mahdolliseen itsenäisyyteen. Hän jatkoi, että Jones-lain johdannossa lupailtu 

itsenäisyys, mikäli ”vakaa hallinto” saadaan muodostettua saarille, tarkoitti jotain 

enemmän. Tätä hän perusteli sillä, että vuonna 1916 Filippiineillä oli jo olemassa 

vakaa hallinto – mikäli tällä tarkoitetaan sanan varsinaista merkitystä. Parker jatkoi 

edelleen, että tämän oli täytynyt olla lainsäätäjien tiedossa. Lisäksi kyseisen lain 

johdannon paljon siteerattu yksittäinen lause oli irrotettu kokonaisuudestaan, sillä 

sen lopussa teksti 380  jatkuu täsmentäen ”vakaan hallinnon” -käsitettä. Parker 

ymmärsi kyseisen kohdan niin, että täysi itsenäisyys olisi mahdollista vasta, kun 

saarivaltio olisi täysin valmis tulemaan toimeen ilman Yhdysvaltain holhousta ja 

tukea.381 

                                                        
378 Parkerin raportti Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
379 Parkerin muistio Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
380 Laki alkuperäisessä muodossaan: …in the hands of the people of the Philippines as large control of 
their domestic affairs as can be given them without, in the meantime, impairing the exercise of the rights 
of sovereignty by the people of the United States, in order that, by the use and exercise of popular 
franchise and governmental powers, they may be the better prepared to fully assume the responsibilities 
and enjoy all the privileges of complete independence.”. Tämä Parkerin siteraus on seuraava lause ko. 
laissa, mutta sen alusta puuttuu: ” WHEREAS for the speedy accomplishment of such purpose it is 
desirable to place…”.  
381 Francis L. J. Parker, 15.5.1931. Congressional Digest. May 1931. 
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Parker toi esille, että entinen presidentti Wilson, hänen hallituksensa 

sotaministeri Newton Diehl Baker sekä Filippiinien silloinen kenraalikuvernööri 

Harrison muodostivat poikkeuksen liittovaltion korkeimmassa hallinnossa. Heidän 

linjansa Filippiinien suhteen poikkesi niin, että he olivat ainoina valmiita 

luopumaan Yhdysvaltain vastuusta ja sitoumuksista saarivaltiota kohtaan. Parker 

tähdentää, että Wilsonin puhe kongressille vuonna 1920, jossa hän voimakkaasti 

esitti Filippiinien itsenäisyyttä, ei johtanut kongressissa toimenpiteisiin.382 Parkerin 

arvostelu Wilsonia kohtaan oli yllättävän suorasanainen. 

Yhdysvaltain hallinnossa korostettiin, että lakiin ei tullut asettaa mitään 

määräaikaa, jonka jälkeen Filippiinit olisi saava täyden itsenäisyyden. Hallinnon 

mukaan oli liian monta asiaa, joiden kehittymistä oli mahdotonta ennakoida, kuten 

esimerkiksi koulutuksen ja lukutaidon kehittyminen ja yhteisen kielen 

voimistuminen kattavaksi. 383  Hallinnossa nostettiin myös esille se, oliko 

Filippiinien hallituksen velka osittain liittovaltion vai mahdollisesti 

kokonaisuudessaan itsenäistyvän maan vastattavissa. Tämä tuli hallituksen mukaan 

selkeästi määritellä. Tästä seikasta etenkin Frank Parker kaipasi enemmän 

keskustelua.384 

Parker totesi vielä, että mikäli saaristoa haluttaisiin kehittää kohti itsenäisyyttä, 

tuli voimistaa taloudellista yhteistyötä ja kehitystä liittovaltion ja saariston kanssa 

eikä löysätä siteitä.385 

 Filippiinien ehkä tunnetuin poliittisen historian tutkija Maximo M. Kalaw piti 

erityisen ongelmallisena Jones-laissa määritellyn itsenäisyyden edellytyksenä 

olevan kohdan: ”…kunnes riittävän stabiili hallinto voidaan muodostaa 

Filippiineille.” Kalaw koki tämän epäoikeudenmukaisena ja jokaisen 

amerikkalaisen poliitikon subjektiivisena näkemyksenä. Kalaw tuo kuitenkin esille, 

että stabiili hallinto (stebile government) on poliittisessa historiassa useaan 

otteeseen määritelty ja että myös Kansainliitto on tämän määrityksen tehnyt. 

Kalawin mielestä näiden määritysten mukaan Filippiinit täytti ”stabiilille 

hallinnolle” asetetut kriteerit.386 

Jonkin aikaa apulaiskenraalikuvernöörinä toiminut Nicholas Roosevelt 387 , 

linjasi hyvin suorasukaisesti Filippiinien tulevaisuuden. Ulkopoliittisen 

                                                        
382 Francis L. J. Parker, Congressional Digest, May 1931, 155. 
383 Parkerin muistio Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
384 Ks. esim. Parker Davisille 21.5.1930, BIA 364–720. 
385 Parkerin muistio Hurleylle 5.5.1930. BIA 364-734. 
386 Kalaw 1933, 304–313. 
387 Nicholas Roosevelt julkaisi vuonna 1926 kirjan “The Philippines: A Treasure and a Problem”. 
Keväällä 1930 Roosevelt aloitti virantoimituksen Filippiinien apulaiskenraalikuvernöörinä. 
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yhdistyksen (FPA) kokouksessa helmikuussa vuonna 1930 hän kyseenalaisti 

Filippiinien taloudellisen valmiuden itsenäisyyteen. Vapaakaupan loppumisen 

seurauksena Filippiinien tulot romahtaisivat. Rooseveltin mukaan Filippiinien 

hallinto voitiin järjestää vain velkarahoituksen turvin ja velan tarve olisi niin suuri, 

että maa ei kykenisi selviytymään velastaan.388 

Ehkäpä kauaskantoisin ja oikeaan osuvin oli saarilla pitkään asuneen ja 

apulaiskenraalikuvernöörinä toimineen Newton W. Gilbertin kannanotto 

SCTIA:lle. Hän varoitti Yhdysvaltoja tuhoamasta sitä hyvää tasapainoa, joka on 

onnistuttu luomaan Kaukoitään. Mikäli Yhdysvallat vetäytyisi alueelta, voisi siitä 

seurata ”maailmanpalo jolle suuri sotakaan [ensimmäinen maailmansota] ei vetäisi 

vertoja - - joka koskettaisi koko maailmaa”.389 Ei tainnut Gilbert itsekään tietää, 

kuinka osuvasti hän arvioi Kaukoidän tulevaisuutta. 

Toukokuun lopulla vuonna ulkoministeri Stimson vihdoin oli valiokunnan 

kuultavana. Hän varoitti, että liian varhainen itsenäisyys oli tuhoisa Filippiinien 

väestölle ja että se myös vahingoittaisi poliittista tasapainoa Kaukoidässä. 

Stimsonin mukaan tarvittaisiin ainakin 30 vuotta siihen, että Yhdysvallat olivat 

tehneet velvollisuutensa filippiiniläisiä kohtaan ja taanneet heille riittävät 

valmiudet vakaaseen itsenäisyyteen. Stimson kertoi edustavansa myös Filippiinien 

lähetystön mielipidettä. Tämän väitteen lähetystöä johtanut Manuel Roxas joutui 

kieltämään lähetystön maineen pelastamiseksi. Roxas kuitenkin myönsi, että 

näkemyksessä vapaakaupan jatkumiseen lähetystö oli samalla kannalla Stimsonin 

kanssa.390 

Filippiinien itsenäisyydestä käytiin keskustelua senaatin täysi-istunnossakin, 

vaikka laki oli valmisteilla SCTIA:ssa. Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja Hiram 

Bingham vakuutti suuressa salissa useaan otteeseen, että Filippiinien tuonti ei 

kilpaillut emämaan tuotannon kanssa. Bingham jatkoi vielä, että jos syntipukki tuli 

olla, se oli Filippiinien sijasta Kuuba, joka oli etenkin sokerin suhteen kasvattanut 

eniten markkinaosuuksiaan Yhdysvalloissa. Bingham esitti väitteensä tueksi 

tilastoja, joista kävi ilmi Kuuban sokerintuonnin nopea kasvu.391 Tätä väitettä ja 

samoja tilastoja tutki myös Grayson Kirk vuonna 1936 ilmestyneessä teoksessaan. 

Jo pelkästään tuonnin volyymi oli aivan erisuuruinen: Kuubasta tuotavan sokerin 

                                                        
388 NYT, 2.2.1930. 
389 NYT, 4.3.1930. 
390 CR, Vol. 72, 6820–6821, 7305, 7516. 
391 Senaatti 5.3.1930, CR, Vol. 72, 4801–4804; 4824. 
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osuus oli noin puolet Yhdysvaltain kulutuksesta, kun Filippiinien sokerin osuus jäi 

noin kymmenesosaan.392 

Congressional Digest -julkaisussa senaattori Bingham siteerasi Filippiineillä 

asunutta ja saarivaltion asioihin perehtynyttä tuomari Daniel R. Williamsia. Tämän 

mukaan olisi ollut vahvasti Yhdysvaltain etujen vastaista luopua Filippiinien 

kaltaisesta raaka-ainetuottajasta sekä markkina-alueesta. Luopumalla Filippiineistä 

liittovaltio olisi kadottanut jalansijansa koko Aasian valtaville markkinoille. 

Filippiinien rikkaus luonnonvara- ja markkina-alueena tulisi johtamaan Williamsin 

mukaan vain siihen, että jokin toinen valtio tulisi alistamaan Filippiinit – eikä tämä 

uusi isäntämaa olisi välttämättä kovin suopea filippiiniläisten hyvinvoinnille.393 

Williamsin arviolla oli eittämättä todellisuuspohjaa. 

Toisena esitettyä lakia vastaan puhuvana tekijänä senaattori Bingham toi esille 

lyhyen siirtymäajan vaikutukset ulkomaiseen pääomaan. Viiden vuoden 

siirtymäaika ja tätä seuraava epävarmuuden aika tulisi tyrehdyttämään Filippiinien 

taloudellisen kehittymisen kannalta tärkeän investointivirran saarille. Binghamin 

mukaan esimerkiksi kolmenkymmenen vuoden siirtymäaika olisi taannut 

investointien jatkumisen saarille. Bingham oli vieläpä valmis investointien 

takuuksi laajentamaan Havaijin ja Alaskan kaltaisen territorio-oikeuden 

koskemaan myös Filippiinejä.394 Filippiinien kongressiedustaja Camilo Osias näki 

tosin välittömän itsenäisyyden olevan ratkaisu investointivirran jatkumiselle 

saaristoon, sillä se hänen mukaansa poistaisi epävarmuustekijän saariston 

tulevaisuudesta.395 Osiaksen välitöntä itsenäisyyttä puolustaneet argumentit eivät 

ehkä pohjanneet faktoihin, vaan olivat pikemminkin kansallistunteen sävyttämiä. 

Saarien välittömän itsenäistymisen mahdollisuus oli syy, joka jarrutti 

amerikkalaisen investointipääomavirran jatkumoa. 

Myös Garel A. Grunderin ja William E. Livezeyn tietojen mukaan kookosöljyn 

tuonnin edustajat vakuuttivat selkein todistein senaatin valiokunnalle, että 

kookosöljyä ei voinut korvata eläinrasvoilla tai puuvillaöljyllä 

kosmetiikkateollisuudessa.396 Tätä väittämää tuki ulkomaankaupanasiantuntija J. D. 

Craig todistellen laskelmin, että vaikka kookosöljy olisi kallistunut ja vaikka sen 

vuoksi myös margariiniin hinta olisi noussut, ei sillä olisi ollut vaikutusta voin 

hintaan. Se olisi pysynyt edelleen matalana. Craigin mukaan olennaista oli, että 

                                                        
392 Kirk 1936, 90. 
393 Senaattori Hiram Bingham, Congressional Digest, May 1931, 145. 
394 Senaattori Hiram Bingham, Congressional Digest, May 1931, 145. 
395 Kongressiedustaja Camilo Osias, Congressional Digest, May 1931, 148. 
396 Grunder & Livezey 1951, 196. 
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vain noin neljäsosa maahantuodusta kookosöljystä päätyi margariinin raaka-

aineeksi. Yli puolet kookosöljystä päätyi saippuateollisuuden raaka-aineeksi. 

Laadukkaan ja modernin saippuateollisuuden raaka-aineena kookosöljyllä ei 

Craigin mukaan ollut korvaavaa vastinetta. Loput viitisentoista prosenttia 

kookosöljystä päätyi erilaisten keksien raaka-aineeksi.397 

Craigin mielestä oli vielä helpompi osoittaa, että Filippiineiltä tuotava sokeri 

ei kilpaillut kotimaisen tuotannon kanssa. Craig havainnollisti asian käyttäen 

vuosien 1929 ja 1931 prosentuaalista tilastoa, josta näkyy sekä tuonti että 

Yhdysvaltain oma tuotanto: 

Taulukko 1. Yhdysvaltain prosentuaalinen sokerintuonti vuosina 1929 ja 1931. 

Alue/valtio 1929  1931 

   

Yhdysvallat, tullivapaa 17,47 24 

Havaiji, Puerto Rico ja Neitsytsaaret, 

tullivapaa 

20 28 

Filippiinit, tullivapaa 10,40 12 

 

Tullivapaa yhteensä  47,87 62 

 

Kuuba, 20% alennettu tulli 51,88 37 

Jaavan alue, täysi tulli 0,25 1 

   

Tullinalainen tuonti yhteensä 52,13 38 

   

   

   

Taulukon avulla Craig halusi osoittaa, että vuonna 1929 tullivapaan sokerin osuus 

oli noin 48 prosenttia, ja kaksi vuotta myöhemmin se oli noussut 62 prosenttiin. 

Tästä tullivapaan sokerintuonnin kasvusta oli Filippiinien osuus vain kaksi 

prosenttia, ja se oli vähemmän kuin kokonaiskysynnän kasvu. Kuuban sokerin 

osuus putosi vastaavana aikana peräti 37 prosenttia, mikä tarkoitti määränä yli 

miljoonaa tonnia. Samana aikana kotimainen sokerintuotanto kasvoi 300 000 

tonnia. Tämä tilasto osoitti Craigin mielestä selkeästi, että tullivapaan sokerin 

tuonnin kasvu ei rajoittanut kotimaisen sokerin kasvua, vaan se vähensi tullinalaista 

sokerintuontia Kuubasta. Craigin mukaan siis Filippiinien sokerintuonnin 

                                                        
397 CR, Vol. 75, 9543–9544. 
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sulkeminen liittovaltion markkinoilta hyödyntäisi ainoastaan Kuuban 

sokerintuotantoa ja näin ollen Filippiinien sokeri ei olisi uhka kotimaiselle 

tuotannolle.398 Craigin todistelu osoittaa jälleen, että Kuuban sokeripiireillä lienee 

ollut voimakas intressi sulkea Filippiinit pois sisämarkkinoilta. Tämä myös 

vahvistaa Kuuban sokeriin investoineiden tahojen voimakkaan painostuksen olleen 

todennäköistä. 

Craig huomautti vielä, että Yhdysvallat tuli olemaan tulevaisuudessa vielä 

enemmän riippuvainen tuontisokerista, koska sokerin kysyntä tuli kasvamaan lähes 

kymmenen kertaa nopeammin, kuin kotimainen tuotanto kasvaa. Myös pienet 

saarivaltiot eli Havaiji, Puerto Rico ja Neitsytsaaret eivät voineet enää kovin paljon 

lisätä tuotantoaan. Craig vihjasikin, että Kuuban sokeripiireillä oli osuutta siihen, 

että Filippiineistä oli tehty syntipukki kotimaisen sokerintuotannon ongelmiin. 

Lopuksi hän totesi, että mikäli Kuuban nauttima alennettu tullietu tultaisiin 

poistamaan, olisi siitä seurannut lähes välitön hyöty kotimaiselle 

sokerintuotannolle, sillä esimerkiksi sokerin hinta nousisi jonkin verran.399 Craigin 

käyttämä taulukko perustuu todellisiin toteutuneisiin lukuihin, ja hänen 

johtopäätöksensä ovat loogisen vakuuttavia. 

Vaikuttaa siltä, ettei Binghamia eikä muita asiantuntijoita haluttu uskoa; 

Filippiinit haluttiin pitää syyllisenä ilmeisistä faktoista huolimatta. Joko 

senaattoreilla oli luultua enemmän kytköksiä Kuuban talouselämään, tai Kuuban 

talouselämällä oli luultua enemmän vaikutusvaltaa senaatissa. 

Myöhemmin loppukeväästä SCTIA:ssa muokattiin Hawesin ja Cuttingin 

lakialoitetta uuteen muotoon 400 . Lakia täsmennettiin siten, että siirtymäajan 

pituudeksi määriteltiin viisi vuotta, minkä jälkeen Filippiinit oli saava täyden 

itsenäisyyden. Laista poistettiin myös kohta, jonka mukaan Yhdysvaltain vienti 

Filippiineille olisi joutunut tullattavaksi. Lopulta valiokunnassa oli aika harkita lain 

puoltamista. Valiokunta ei ollut yksimielinen, vaan lakia puoltavasta lausunnosta 

jouduttiin pitkän kiistelyn päätteeksi äänestämään. Valiokunnan 14 jäsenestä kaikki 

kuusi demokraattista senaattoria Hawesin johdolla äänestivät lain puolesta. 

Ratkaisijoiksi nousivat republikaanien senaattorit Cutting ja Gerald P. Nye401, jotka 

                                                        
398 CR, Vol. 75, 9544. 
399 CR, Vol. 75, 9544. 
400  Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kongressin valiokunnat voivat halutessaan muuttaa 
rajattomasti lakiesityksiä. Ks esim. Oleszek 2014, 104–107. 
401  Pohjois–Dakotan senaattori Gerald P. Nye tuli myöhemmin kuuluisaksi johtaessaan senaatin 
valiokuntaa, joka tutki Yhdysvaltain aseteollisuuden osuutta päätöksiin, jotka johtivat Yhdysvaltain 
osallistumiseen ensimmäiseen maailmansotaan. Komitean raportti edesauttoi puolueettomuuslain 
hyväksymistä kongressissa elokuussa 1935 sekä muutenkin vahvisti eristäytymispolitiikkaa. John E. 
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siirtyivät demokraattien puolelle kannattamaan lakia. Jäljelle jääneistä 

republikaaneista senaattorit Bingham, Robinson, Metcalf ja Goff äänestivät 

Hawesin ja Cuttingin lakiesitystä vastaan kirjaten pöytäkirjaan eriävän 

mielipiteensä. Kaikki vastustajat edustivat itäisiä osavaltioita. Loput kaksi 

republikaania, Vandenberg ja Johnson, pidättäytyivät äänestämästä. He kannattivat 

itsenäisyyttä, mutta eivät kyseisen muotoista lakia. Äänestyksen jälkeen myös 

Vandenberg yhtyi eriävään vastalauseeseen, sillä ”…viisi vuotta Filippiinien 

itsenäistymiseen oli aivan liian lyhyt aika.”402  Cuttingilla ja Nyellä oli ilmeisen 

ratkaiseva vaikutus puoltavan lausunnon syntyyn. Heidän siirtymisensä puolueensa 

ohjelman vastaisesti demokraattien puolelle ratkaisi äänestyksen tuloksen. 

Cuttingin ja Nyen edustamat osavaltiot olivat sokerijuurikkaan viljelyn ydinalueita, 

ja molemmat senaattorit olivat maatalousblokin keskeisiä henkilöitä. 

Valiokunnan puoltava lausunto oli merkittävä askel itsenäisyyskehityksessä. 

Lukuisista Filippiinien itsenäisyyttä koskevista aloitteista huolimatta yksikään 

aloite ei ollut aikaisemmin onnistunut saamaan valiokunnan tukea taakseen. Tällä 

kertaa edellytyksenä oli, että kaksi senaattoria äänesti puolueensa linjan vastaisesti. 

Grayson L. Kirk piti olennaisena syynä lain hyväksymiseen sen 

filippiiniläislähtöisyyttä; hän väittää Hawesin ajaneen laillaan vilpittömästi 

filippiiniläisten etua 403 . Itse suhtaudun varauksella Hawesin vilpittömyyteen. 

Hänen edustamansa Missouri oli merkittävää sokerijuurikkaan tuotantoaluetta. 

Hawesin rooliin asian suhteen palaan myöhemmin. 

Senaatin valiokunnassa hyväksytty, esittelijöidensä mukaan nimetty 

Filippiinien itsenäistymistä koskeva Hawes–Cutting-lakiesitys oli pääpiirteittäin 

seuraavan lainen:404 

1. Filippiinien kansankokouksen tulee nimittää perustuslakikonventin jäsenet. 

Perustuslaki tulee ratifioida Filippiinien kansankokouksessa, 

kansanäänestyksessä ja Yhdysvaltain kongressissa. 

2. Filippiinien kansalaisten tulee viiden vuoden siirtymäaikana 405  osoittaa 

edelleen uskollisuuttaan ja alamaisuuttaan Yhdysvalloille, jolle kuuluu yhä 

saarten ulkopolitiikka, puolustus sekä laillisen hallinnon turvaaminen. 

                                                        
Wiltz 1963, passim. Ulkopoliittisesti suuntautunut Nye oli republikaanisen eristyspolitiikan 
johtohahmoja. Johnson 1995, passim. Hän pyrki myös ajamaan pohjoisen viljelijäväestön etua. Cole 
1973, 306–308. 
402 CR, Vol. 72, passim; Ks. myös Lindsay Hendersonille 5.6.1930, BDFA, Vol. 17, 173–174. 
403 Kirk 1936, 104–105. 
404 Senaatti 1.5.1930, CR, Vol. 72, 8144–8149. 
405 Siirtymäaikana ennen täyttä itsenäisyyttä maan titteli oli kansainyhteisö (eng. Commonvealth, i.e. 
vanhassa englannissa tasavaltaa merkitsevä sana. Myöhemmin sana vakiintui itsehallintoisten alueiden 
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3. Saarten rahahallinto kuuluu Yhdysvaltain valvontaan. 

4. Englannin kieli säilyy koulukielenä. 

5. Tulli Filippiinien viennille Yhdysvaltoihin pysyy ensimmäisenä vuonna 

ennallaan. Toisesta vuodesta lähtien tulli nousee 25 prosenttia vuodessa, 

kunnes se siirtymävaiheen loputtua saavuttaa yleisen tullitason. 

6. Filippiineille asetetaan kiintiö, jonka mukaan se saa viedä vuosittain 

tullivapaasti 600 000406 tonnia raakasokeria Yhdysvaltoihin.  

7. Lopullinen ratkaisu itsenäistymisestä määräytyy siirtymäajan päätyttyä 

pidettävien vaalien tuloksen perusteella. 

8. Yhdysvallat pidättää oikeuden siirtymäajan jälkeisiin sotilastukikohtiin joko 

vuokraamalla tai ostamalla tarvitsevansa maa-alueet. 

Merkittävää Hawesin ja Cuttingin laissa oli, että se tuonnin osalta rajoittui 

koskemaan vain sokeria. Yleisestihän Filippiinien halpatuontia pidettiin 

kokonaisuudessaan ongelmana. Tämä osaltaan todistaa lain motiivin olevan 

kotimaisen sokerintuotannon suojelu. Toinen tätä näkemystä tukeva tekijä laissa on 

suhteellisen ankara tuontikiintiö, joka salli ainoastaan jalostamattoman 

raakasokerin (ei-raffinoidun) maahantuonnin. Kiintiön rajoittavuutta kuvaa se, että 

Filippiinien sokerin kokonaisvuosituotanto kyseisenä aikana oli noin miljoona 

tonnia407. Tosin pieni osa tuotannosta päätyi saarten omaan kulutukseen. 

Valiokunnan äänestyksessä vähemmistöksi jääneet jättivät senaatille 

vähemmistöraportin (minority report). Siinä tähdennettiin viiden vuoden olevan 

aivan liian lyhyt aika valmistautua ja sopeutua itsenäisyyteen sekä vapaakaupan 

päättymiseen. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut lähes samaa kuin välitön 

itsenäistyminen. Raportin mukaan kyseinen laki tässä muodossaan vaaransi koko 

saariston tulevaisuuden ja edellisinä vuosikymmeninä luodun myönteisen 

kehityksen. Lisäksi laki olisi vahingollinen liittovaltion taloudelle ja tulisi 

vaikeuttamaan Yhdysvaltain asemaa Kaukoidässä. Myös kansainvälisiin suhteisiin 

Filippiinien liian varhaisella itsenäistymisellä tulisi olemaan epäedullinen vaikutus. 

Raportissa siteerattiin ulkoministeri Stimsonia, jonka mukaan liian äkillinen 

itsenäistyminen ja amerikkalaisten vetäytyminen saarilta saattaisi johtaa anarkiaan, 

                                                        
brittiläisen dominion alueen nimitykseksi alueeksi). Samanaikaisesti kuvernöörin nimitys muuttui 
komissaariksi (eng. High Commissioner), joka tosin brittiläisessä kansanyhteisössä tarkoitti 
kuvernööriä. On kuitenkin vivahde-eron vuoksi parempi käyttää suomenkielistä termiä 'komissaari'. 
406 Tonneista puhuttaessa tarkoitetaan vanhaa pitkää tonnia, joka on nykypainoissa 1016 kilogrammaa. 
Mikäli kyse on lyhyistä tonneista, se mainitaan erikseen. Lyhyt tonni on 2 000 naulaa eli 907,2 
kilogrammaa. 
407 Sokerintuotanto Filippiineillä kasvoi kiihtyvällä tahdilla useita kymmeniä tuhansia tonneja vuosittain. 
Ks. esim. Perkins 1962, 246. 



112 

oligarkiaan tai diktatuuriin. Vielä todennäköisempänä Stimson piti sitä, että 

ulkomainen valloittaja tulisi ottamaan saaret ennen pitkää haltuunsa.408 

Vähemmistöraportissa otettiin esille Filippiinien eteläisellä Mindanaon 

saarella asuvan islaminuskoisen moro-kansan oikeudet. Yhdysvaltain hallinto oli 

luvannut turvata morojen aseman ja oikeudet saarilla, mikäli he tekisivät rauhan ja 

luovuttaisivat aseensa. Näin he tekivätkin. Raportin mukaan morot tuntisivat 

itsensä petetyksi, mikäli Yhdysvallat vetäytyisi saarilta ja jättäisi heidät vihollisena 

pitämänsä kristityn valtaväestön alaisuuteen. Moro-ongelman lisäksi 

valiokunnassa vähemmistöön jääneet huolestuivat liittovaltion kansalaisten ja 

yritysten investointien turvaamisesta saarilla: vaikka lakiin kirjattaisiin näiden 

oikeuksien säilyminen ja turvaaminen, ei itsenäistä valtiota voisi velvoittaa 

kyseisten investointien turvaamiseen.409 

Samoihin aikoihin, kun Hawes–Cutting-lakiesitys oli valmisteltavana senaatin 

valiokunnassa, käytiin kansainvälisiä Chadbourne410-sopimusneuvotteluja sokerin 

tuotannon rajoittamiseksi ja ylituotannon karsimiseksi. Toukokuun 9. päiväna 1930 

kymmenkunta valtiota, jotka tuottivat yli 80 prosenttia maailman sokerista, solmi 

sopimuksen, jossa sitouduttiin kiintiöittäin vähentämään vientiä ja siten myös 

tuotantoa. Vuonna 1930 ylituotannon määrä maailmassa oli huikeat 3 500 000 

tonnia. 411  Sopimuksen toivottiin nostavan sokerin maailmanmarkkinahintoja, 

mutta ainakaan suoranaisesti sillä ei ollut markkinahintoihin vaikutusta. 

Kuuban sokerintuotanto alkoi olla suurissa vaikeuksissa syksyllä 1930. Viisi 

jalostamoa sulki ovensa. Ainoa hieman lievennystä ja toivoa tuonut asia oli 

Neuvostoliittoon alkanut vienti. 412  Oli ymmärrettävää, että Kuuban 

sokerintuotannon taustalla olevat amerikkalaiset sijoittajat yrittivät turvata 

markkinat. 

3.3 Filippiineiltä itsenäisyyslähetystö Washingtoniin 

Filippiineillä Hawesin ja Cuttingin lakiesitys jakoi mielipiteitä. Ison-Britannian 

Filippiinien konsuli Thomas Harrington seurasi poliittista tilannetta Manilassa. 

Hänen mukaansa huomattava osa saarten asukkaista piti laissa mainittua viiden 

                                                        
408 Minority Report, Congressional Digest, May 1931, 141–143. 
409 Minority Report, Conressional Digest, May 1931, 143; Samaa toi esille myös Nicolas Roosevelt, 
Congressional Digest, May 1931, 157–158. 
410 Nimi tulee neuvotteluja johtaneesta Thomas L. Chadbournesta. "Five-Year Succor for the Sugar 
Industry". The Literary Digest: 10–11.  
411 NYT 10.5.1930; "Five-Year Succor for the Sugar Industry". The Literary Digest, 10–11.  
412 NYT, 6.8.1930. 
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vuoden siirtymäaikaa aivan liian pitkänä. Vähintään yhtä kyseenalaisena pidettiin 

lakiesityksen kauppapoliittisia ehtoja ja maahanmuuton rajoituksia. Stimsonin sekä 

muiden hallituksen edustajien ehdottoman luonteiset kannanotot itsenäisyyttä 

vastaan herättivät närkästystä Filippiineillä.413 Maassa kuitenkin ymmärrettiin, että 

HC–lakiesitys oli tuonut itsenäisyyden lähemmäksi kuin koskaan aiemmin. 

Filippiinien johto katsoi, että tekemällä yhteistyötä Filippiinien irrottamista 

Yhdysvalloissa haluavien piirien kanssa voitiin edesauttaa 

itsenäisyyslainsäädännön syntymistä mutta että olisi kuitenkin tärkeä valvoa 

filippiiniläisten etua lain syntyvaiheessa.414 

Filippiinien kansalliskokous päätti Manuel Quezonin aloitteesta lähettää 

Washingtoniin ennen seuraavan kongressikauden alkamista mahdollisimman 

arvovaltaisen lähetystön ajamaan kansan etuja. Paheneva tuberkuloosi esti 

Filippiinien senaatin puhemiehenä toimivaa Quezonia liittymästä lähetystöön. 

Lähetystön oli määrä neuvotella ”välittömän, absoluuttisen ja täydellisen 

itsenäisyyden puolesta”.415 

Lähetystön muut jäsenet olivat alahuoneen puhemies Manuel Roxas ja senaatin 

vt. puhemies Sergio Osmena, jotka kuuluivat kansallispuolueeseen. Lisäksi 

lähetystöön kuului alahuoneen enemmistöpuolueen eli kansallispuolueen 

puheenjohtaja Pedro Sabido Senaatin vähemmistöpuolueen eli Demokraattien 

puheenjohtaja Ruperto Montinola sekä samaisen puolueen alahuoneen 

puheenjohtaja Emiliano T. Tirona olivat myös lähetystön jäseniä. Lähetystön 

sihteereinä toimivat Marcial P. Lichauco ja Jose Fernandez. Estyneen Quezonin 

tilalle valittiin Benigno S. Aquino.416 

 Lähetystön jäsenistä Manuel Roxas oli nopean itsenäisyyden kannalla. Sergio 

Osmana oli esitellyt viitteitä siitä, että jonkinlainen ”dominion” asema voisi olla 

myös yksi vaihtoehto Filippiinien tulevaisuuden suhteen. 417 

Itsenäisyyslähetystöille oli jatkossakin leimallista, että niiden rivit rakoilivat 

itsenäistymisen suhteen. 

Manuel Quezon matkusti mantereelle, mutta hän joutui sairautensa vuoksi 

asettumaan tuberkuloosisairaalaan Monroviaan Kaliforniaan. Quezon piti ohjat 

käsissään sairaalasta käsin ja oli hyvin tiiviissä kirjeen- ja sähkeidenvaihdossa 

                                                        
413 Harrington Hendersonille 26.5.1930, BDFA, Vol. 17, 175–181. 
414 Abelarde 1947, 148. 
415  Käsite ”Immediate, absolute and complete independence” muodostui poliittiseksi iskulauseeksi 
Filippiinien itsenäisyyttä kiihkeimmin ajavien keskuudessa. Ks. esim. Friend 1965, 70. 
416 Muistio, s. d., Manuel Quezon papers; Abelarde 1947, 148.  
417 Davis Hurleylle, 13.9.1930. BIA 350–117. 
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lähetystön kanssa. 418  1800- ja 1900-luvun vaihteessa käydyn filippiiniläis–

amerikkalaisen sodan veteraani ja kansallissankari, kenraali Emilio Aguinaldo 

kutsuttiin myös mukaan itsenäisyyslähetystöön. Arvostettu veteraanikenraali otti 

kutsun vastaan ja liittyi itsenäisyyslähetystöön mukaan. 419  Aguinaldo ei ollut 

kansalliskokouksen jäsen. 

Tunnetun Kaukoidän historian asiantuntijan Stanley Karnowin tietojen 

mukaan tilanne oli Quezonille hyvin vaikea. Japanin uhkaavaksi muodostunut 

ulkopolitiikka oli muuttanut Filippiinien turvallisuuspoliittista tilannetta. 

Kansainväliseksi leviämässä ollut talouden alamäki oli saapunut myös 

Filippiineille, minkä seurauksena maasta oli tullut entistä riippuvaisempi 

vapaakaupastaan emämaahan. Quezon neuvoi lähetystöä tunnustelemaan 

siirtymäaikaa, jonka pituus olisi kymmenestä kahteenkymmeneen vuotta. 420 

Theodore Friendin mukaan lähetystön toissijaisena toiveena olisi ollut, että 

Filippiineille myönnettäisiin välitön itsenäisyys, vapaakaupan jatkuminen viideksi 

vuodeksi eteenpäin ja rajoituksia siirtolaisuuteen sekä viljelytuotteiden vientiin. Jos 

tähän ei kongressi suostuisi, seuraava vaihtoehto olisi ollut autonomisen hallituksen 

perustaminen kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen kansanäänestyksellä olisi 

ratkaistu filippiiniläisten kanta itsenäisyyteen. Mikäli tähänkään ei kongressi 

taipuisi, olisivat filippiiniläiset valmiita ottamaan itsenäisyyden millä muotoa 

tahansa.421 Quezonin suunnanmuutos suhtautumiseen itsenäisyyskysymyksessä oli 

melkoinen, sillä vielä alkuvuonna 1929 pitämissään puheissa hänen agitaationsa oli 

populistista ehdottomuutta itsenäisyyden saamiseksi.422 

Quezon joutui kotimaassaan voimakkaan kritiikin kohteeksi julkilausuttuaan 

autonomiaa preferoivia kommentteja. 423  Yhdysvalloissa sairaalahoidossa oleva 

Quezon kävi pikaisesti Washingtonissa. Saatuaan tiedon siitä, että itsenäisyysasia 

tuskin tulisi käsittelyyn seuraavan kongressin tynkäistunnon aikana, palasi hän 

tuberkuloosiparantolaan Kaliforniaan, jossa hän vietti seuraavat yhdeksän 

kuukautta. 

                                                        
418 Ks. tiivis kirjeenvaihto talvella 1930–31. Manuel Quezon pers. papers. 
419  NYT, 13.6.1930. Kansallissankari Aguinaldo oli sodan jälkeen suuntautunut rauhanomaiseen 
poliittiseen elämään. Hän vaati edelleen välitöntä itsenäisyyttä. Aguinaldo asui myös useita vuosia 
Japanissa. Ks. esim. Dyal 1996, 146. 
420 ”…directing them to float the idea of Philippine sovereignty after a period of preparation of, say ten, 
fifteen or twenty years.” Karnow 1990, 253. 
421 Friend 1965, 59–61. 
422 Ks. esim. Stimson Parkerille, 18.2.1929. BIA 364-Quezon-pers. 
423 NYT, 27.7.1930; 3.8.1930; Golay 1998, 292. 
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  Quezon lienee uskonut, että vahvistettu autonomia olisi todennäköisin 

vaihtoehto, mihin kongressi voisi suostua. Muut vaihtoehdot olisivat 

amerikkalaisten sen hetkisessä kauppapoliittisessa tilanteessa epätodennäköisiä, 

sillä vapaakauppaa tuskin jatkettaisiin itsenäisen valtion kanssa varsinkaan, kun 

muutamat kaupalliset tahot painostivat kongressia luopumaan Filippiineistä. 

Republikaaneilla oli yhä vahva jalansija kongressissa, joten itsenäisyys millä 

muotoa tahansa -vaihtoehto ei tuntunut todennäköiseltä. 

Filippiinien tilanteeseen perehtyneen Friendin mukaan Quezonille muodostui 

ongelmaksi, miten esittää kansalleen Filippiinien mahdollinen asema 

autonomisena osana Yhdysvaltoja. Hänen varovaiset ehdotukset maan 

autonomisesta asemasta eivät saaneet kannatusta pääkaupungissa Manilassa, vaan 

häntä syytettiin jopa maanpetoksesta. Tapaus kiihdytti tunteita ja keskustelua 

saarilla. Quezonin poliittiset kilpailijat käyttivät tilannetta hyväkseen syyttäen 

häntä petturiksi. Lähinnä koulutetusta väestönosasta, liikemiehistä ja 

sokerintuottajista, koostuva vähemmistö tuki Quezonin ideaa autonomisesta 

asemasta.424 

New York Timesin journalisti piti itsenäisyyskysymystä Filippiineillä 

poliittisena dilemmana; sitä ei voinut olla julkisesti kannattamatta, vaikka 

ymmärsikin itsenäisyyden mahdollisesti mukanaan tuomat vakavat seuraukset.425 

Köyhin väestönosa suhtautui hyvin tunnepohjaisesti itsenäisyyteen vaatien 

välitöntä ja täydellistä itsenäistymistä. Kenraalikuvernööri Davisin mukaan juuri 

tämä väestönosa oli myös herkimmin mukana julkisissa mielenosoituksissa. Heille 

itsenäisyys näyttäytyi eräänlaisena yleisenä, jopa uskonnollisluonteisena hyvänä, 

jota tuli tavoitella, kuten heidän kansallissankarinsa tekivät aiemmin. Tämä 

väestönosa ei ehkä ollut kovin kykenevä näkemään ja ymmärtämään mahdollisen 

nopean itsenäisyyden aiheuttamia taloudellisia seuraamuksia.426  Näytti siltä, että 

ainoastaan Manuel Quezonin arvovalta riitti siihen, että hän pystyi myös julkisesti 

kritisoimaan ja nostamaan esille itsenäisyyden varjopuolia. 

Kenraalikuvernööri Davis toi esille sen muutoksen, joka hänen havaintojensa 

mukaan oli tapahtunut Filippiineillä suhtautumisessa itsenäisyyteen. Hänen 

mukaansa vielä kesällä ja loppuvuonna 1929 keskusteluissa ei juuri spekuloitu 

itsenäisyyden mukanaan tuomilla seurauksilla. Kesään 1930 mennessä tilanne oli 

Davisin mukaan muuttunut niin, että itsenäisyyden seurauksista keskusteltiin 

                                                        
424 Kiihkeimpiä petossyytteitä esitti vuosisadanvaihteen kapinajohtaja Emilio Aguinaldo. Friend 1965, 
60–61. 
425 Richard V. Oulham: ”Philippine Issue up in Depate on Sugar”. NYT 19.1.1930. 
426 Davis Parkerille, 1.4.1930. NARA RG 350-283. 
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huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Etenkin vapaakaupan 

mahdollinen loppuminen ja sen mukanaan tuoma tulojen menetys askarrutti, mutta 

lähes yhtä paljon keskusteltiin saariston puolustusongelmasta. Davisin mukaan 

tämä oli hyvä merkki ja osoitti vastuuntunnollista asennoitumista 

itsenäistymiskysymyksessä.427 

Uusi käänne Filippiineillä oli joka tapauksessa se, että saarilla alettiin 

laajemmin havahtua tosiasiaan, että itsenäisyys merkitsisi elintärkeän vapaakaupan 

loppumista emämaan kanssa. Monet olivat vakuuttuneita siitä, että Filippiinien ei 

tulisi lainkaan erota Yhdysvaltain yhteydestä, ja perustelivat kantaansa 

taloudellisilla ja sosiaalisilla syillä. Taloudelliset seikat alkoivat saada huomiota jo 

senkin vuoksi, että saariston talous ja ulkomaankauppa kärsivät alkaneesta lamasta 

muun maailman tavoin. Esimerkiksi vuonna 1931 viennin arvo laski kaikilla 

keskeisillä vientituotteilla. Joidenkin tuotteiden, kuten acaban, vienti romahti 

puoleen vuoden aikana. Tämä aiheutti muutamissa acaban viljelyyn keskittyneissä 

maakunnissa suuria taloudellisia vaikeuksia. Myös toisen päätuotteen eli 

kookosöljyn vienti laski noin 22 prosenttia ja sokerinkin vienti aleni viisi 

prosenttia. 428  On selvää, että kansalliskokouksen jäsenet ja etenkin senaattorit 

olivat lähempänä saariston tuotantoelämää kuin tavallinen kansa ja siksi 

valveutuneempia taloudellisen tilanteen suhteen. 

 Yksi merkittävimmistä filippiiniläisistä itsenäisyyden vastustajista oli Don 

Cayetano Arellano, joka toimi Filippiinien korkeimman oikeuden presidenttinä.429 

Asemastaan huolimatta hän esitti poliittisia mielipiteitään. Tähän saattoi vaikuttaa 

se, että hän oli virkansa puolesta läheisessä kanssakäymisessä kenraalikuvernöörin 

kanssa. 

Davis korosti, että Filippiineillä yksityisissä keskusteluissa kannatettiin 

siirtymäaikaa, jolloin saaristolla olisi tilaisuus yrittää sopeuttaa tuotantoaan 

vapaakaupan loppumisen seurauksiin. Keskusteluissa Davisin mukaan esitettiin 

kahtakymmentä ja jopa kolmeakymmentäkin vuotta siirtymäajan pituudeksi. Davis 

näki ongelmaksi sen, että poliitikoilla – ehkäpä Quezonia lukuun ottamatta – ei 

ollut rohkeutta lausua ääneen ajatuksiaan siirtymäajasta, sillä se merkitsisi usein 

poliittista itsemurhayritystä. Vaikka julkinen keskustelu maan talouden 

pelastamiseksi oli vaikeaa, oli kenraalikuvernööri Davis melkoisen toiveikas ja 

optimistinen tämän uuden käänteen johdosta.430  Lakia vastustavilla oli ilmeisiä 

                                                        
427 Davis Parkerille, 1.4.1930. BIA 350-283: NYT, 6.7.1930. 
428 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1932, 166. 
429 Theodore Friend 1963, 179–192.  
430 Davis Parkerille, 1.4.1930. NARA RG 350–298. 
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vaikeuksia saada äänensä kuuluviin etenkin, kun saarilla ei ollut sopivaa 

organisaatiota, joka olisi alkanut ajamaan heidän asiaansa. Mieleen tulee ainoastaan 

katolinen kirkko, joka olisi voinut riittävän arvovaltaisena edistää lakia vastustavaa 

näkökantaa. Espanjalaiskauden päättymisen jälkeen kirkko oli vetäytynyt lähes 

kokonaan poliittisesta elämästä, mutta kansalliskokouksen jäsenissä oli kuitenkin 

useita kirkollisia virkamiehiä kuten piispoja. 

Filippiinien itsenäisyyslähetystöä johtanut Manuel Roxas ajautui eri linjoille 

Quezonin ja muiden lähetystön jäsenten kanssa. Hän oli vakuuttunut 

itsenäisyydestä eikä ollut huolissaan vapaakaupan päättymisestä. Hän pani 

idealistisen toivonsa vastikään uudelleen perustettuun yltiöisänmaalliseen 

Katipunan431 puolueeseen pelastavana enkelinä maan tulevissa talousvaikeuksissa. 

Pelastavaa enkeliä Katipunan -puolueesta ei koskaan tullut Filippiineille – saati 

myöskään Roxasin poliittiselle uralle. Senaattori Sergio Osmena oli enemmän 

Quezonin kanssa samoilla linjoilla ja oli varovaisen myötämielinen siirtymäajalle. 

Juuri hän oli myös ottanut esille mahdollisen dominion kaltaisen aseman 

Yhdysvaltain alaisuudessa.432 

Jo ennen lähetystön saapumista Washingtoniin, Filippiinien edustajat 

kongressin edustajainhuoneessa, Pedro Guevara ja Camilo Osias, lähettivät 

vetoomuksia lukuisille eri maatalous- ja työläisjärjestöille valmistellen lähetystön 

saapumista. 433  Friendin tietojen mukaan Missourin senaattori Harry B. Hawes 

kutsui Filippiinien lähetystön yksityisluontoiseen neuvotteluun, jossa hän lupasi 

ryhtyä ajamaan Filippiinien itsenäisyyttä heidän toiveidensa mukaisesti.434 Karnow 

väittää Hawesin pyrkineen esiintymään filippiiniläisten edunvalvojana, vaikka 

yleisesti tiedettiin hänen taustaltaan löytyvän kytköksiä sokerintuottajien lisäksi 

amerikkalaiseen köysiteollisuuteen, joka koki filippiiniläisen 

hamppuköysiteollisuuden kilpailijana.435  Hawes ymmärsi, että lähetystö oli oiva 

yhteistyökumppani hänen nimeään kantavan lakiesityksen puolestapuhujana. 

                                                        
431  Katipunan oli Filippiineillä vuonna 1892 perustettu salaseura, joka suuntautui miehittäjäänsä 
Espanjaa vastaan ja jonka tavoitteena oli itsenäinen Filippiinien kansa. 
432 Davis Hurleylle, 13.9.1930. NARA RG 350-298. 
433  Merkittävimmät alan järjestöistä olivat: American Farm Bureau Federation, National Grange, 
National Cooperative Milk Producers Federation, National Dairy Union ja American Federation of 
Labor. Abelarde 1947, 148–149. 
434 Harry B. Hawes oli istunut kolme kautta St Louisin alueen edustajana alahuoneessa. Vuonna 1926 
hän tuli valituksi ensimmäisen kerran Missourin osavaltion senaattoriksi. Alkaessaan ajaa julkisesti 
Filippiinien itsenäisyyttä moitittiin hänen olevan lähellä Kuuban sokeripiirejä. Stimsonin 
muistiinpanojen mukaan itse maatalousministeri Arthur Hyde oli syyttänyt Hawesia lahjusten 
vastaanottamisesta Missourin sokerintuottajilta. Friend 1965, 70–71. 
435 Karnow 1990, 253. Ks. myös edellinen nootti. 
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Täytyi vain varmistua, että lähetystö oli riittävässä määrin hänen lakiesityksensä 

kannalla. Vaikutti siltä, että lähetystön saapuminen oli suuri poliittinen voitto 

Hawesille ja muille lakia puoltaneille. 

Ilmeistä on, että monet itsenäisyyslakia valmistelevat tahot olivat yhteydessä 

Filippiinien johtoon jo ennen lähetystön saapumista. Sokerintuottajien tuella luotu 

itsenäisyyslaki voitiin nyt esittää filippiiniläislähtöisenä tai ainakin niin, että sillä 

oli filippiiniläisten tuki. Paradoksaalista on, että mahdollisesti lähetystön 

kutsumisen takana ja jopa itse Hawes–Cutting-lain takana olivat Kuuban sokeriin 

investoineet tahot. He pyrkivät sulkemaan Filippiinit pois Yhdysvaltain 

sokerimarkkinoilta saavuttaakseen itselleen yhä paremmat markkinaosuudet. Tässä 

he toimivat filippiiniläisten itsenäisyyspyrkimyksiä hyväksi käyttäen. Kuuban 

sokeripiirien vaikutusta on vaikea todentaa, sillä sen sokeriteollisuuden omistus oli 

jakautunut laajalle pääasiassa New Yorkin pörssin kautta. Yleisesti oli tiedossa, että 

koillisvaltioiden pankkimaailma oli sijoittanut suuria summia Kuuban 

sokeriteollisuuteen. 

 Tilanne Washingtonissa eteni Quezonin kannalta kiusallisen uhkaavaksi. 

Hänen poliittisen etunsa mukaista tuskin olisi olla itse syrjässä, kun Washingtonissa 

tehdään Filippiineistä itsenäistä valtiota. 436  Itsenäisyyslähetystö kasvoi vielä 

yhdellä jäsenellä, kun Filippiinien senaatin demokraattipuoluetta edustava 

puhemies Juan Sumulong lähti matkaan mantereelle liittyäkseen 

itsenäisyyslähetystöön. 437  Hänen mukanaolonsa oli Ilmeisesti Quezonin aloite, 

sillä Sumulongin liittymisellä haluttiin vahvistaa maltillisempaa linjaa edustavaa 

suhtautumista. 

3.4 Hallituksesta itsenäisyyden päävastustaja   

Liittovaltion hallinnossa herättiin toden teolla siihen tosiasiaan, että Filippiinien 

itsenäisyys saattaisi toteutua. Ulkoministeri Stimson tuki varauksettomasti 

sotaministeri Hurleytä. Stimson oli hyvin perillä Filippiinien asioista ja tilanteesta 

– olihan hän oli toiminut saarten kenraalikuvernöörinä ennen ministeriyttään 

vuosina 1928–29. Stimsonin mukaan filippiiniläiset eivät olleet taloudellisesti, 

saati poliittisesti valmiita itsenäisyyteen. Saarten itsenäistyminen johtaisi 

todennäköisesti joko anarkiaan tai oligarkiaan. Muista uhkakuvista Stimson nimesi 

Kiinan, joka voisi vallata saaret. Myös saarten talouden totaalinen romahtaminen 

                                                        
436 Parkerin muistio Hurleylle, 5.8.1930, BIA 364-Quezon pers. 
437 Parkerin muistio Hurleylle, 15.4.1930, BIA 364–26480. 
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olisi mahdollista. Sen sijaan Filippiineille olisi paljon suotuisampaa kehittyä 

Yhdysvaltain tuen ja turvan alla. Stimson lisäsi vielä, että mikäli jonkinlaiseen 

siirtymäaikaan Filippiinien itsenäistymisen suhteen päädyttäisiin, niin kyseisen 

ajan tulisi olla vähintäänkin 30 vuotta, jotta tarvittavat edistysaskeleet voitaisiin 

maassa tehdä.438 

Merkillepantavaa Stimsonin argumentoinnissa senaatin valiokunnalle oli se, 

että hän saarten uhkia luetellessaan mainitsee Kiinan eikä suinkaan Japania. 

Ilmeisesti Filippiineillä asuva vauras kiinalainen vähemmistö oli syynä tähän. 

Japanilaisia asui saarilla huomattavasti vähemmän kuin kiinalaisia. Japanilaisten 

muutto Filippiineille oli tosin kasvamaan päin. Toisaalta Stimsonin näkemykseen 

vaikutti eittämättä myös se, että Japanin tulevista laajentumispyrkimyksistä ei ollut 

saatu vielä kunnollista näyttöä. Mantšurian tulevaan selkkaukseen oli yli vuosi 

aikaa. Saarilla asuneena Stimson oli hallituksen ministereistä parhaiten tietoinen 

filippiiniläisten kansallisista pyrkimyksistä. 

Muistelmissaan Stimson toteaa, että senaatin alueiden- ja 

saaristoasiainvaliokunta oli jo siinä määrin sitoutunut itsenäisyyden taakse, että sen 

mielipidettä olisi vaikea enää muuttaa asian suhteen. Hän teki kuitenkin kaikkensa 

saadakseen valiokunnan jäsenet ymmärtämään itsenäisyyteen sisältyvät riskit. 

Stimson kuitenkin huomasi, että vastustus oli liian kova. Hän koki asian 

henkilökohtaisesti hyvin raskaana tuntien syvää myötätuntoa filippiiniläisiä 

kohtaan. 439  Stimson ei lähde tarkemmin erittelemään itsenäisyyslain taustalla 

olevia syitä tai motivaatioita. Sanavalinnoillaan hän antoi kuitenkin ymmärtää, että 

laki esitetyssä muodossaan ei ainakaan perustunut asiantuntemukseen, saati 

filippiiniläisten todellisiin tarpeisiin. 

Ulkoministeri Stimson ja sotaministeri Hurley jatkoivat myöhemmissäkin 

lausunnoissaan Filippiinien itsenäisyyden vastustamista. Heidän mielestään jo 

pelkästään puutteet Filippiinien taloudellisissa valmiuksissa olivat riittävä syy olla 

myöntämättä välitöntä tai varhaista itsenäisyyttä saarille. Vähintään yhtä tärkeänä 

tekijänä he painottivat amerikkalaisten aseman heikentymistä ja poliittisen 

tasapainon järkkymistä Kaukoidässä, mikäli saarilta vetäydyttäisiin. Ministerit 

esittivät, että Filippiinien itsenäistyminen tulisi tapahtua vähitellen usean 

kymmenen vuoden aikana. Stimson ja Hurley olivat ilmeisen perillä lain 

todellisista syistä. Abelardekin toteaa, että he olivat esittäneet saariston 

                                                        
438 Ibid.; vrt. Stimson 1947, 146. 
439 Stimson 1947, 148–149. 
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sokerintuotannon ja väestön maastamuuton rajoittamista Filippiinien aseman 

yhdysvaltalaisille aiheuttamien taloudellisten tappioiden vähentämiseksi. 440. 

Useat muutkin tutkijat painottavat Stimsonin yrittäneen vielä vedota 

imperialistisiin aatteisiin julistaen, että ”…Filippiinit oli Yhdysvaltain tärkeä 

jalansija Aasiassa. Sieltä käsin me voimme levittää amerikkalaista ideologiaa ja 

hyvinvointia koko Aasiaan. Myös itse Filippiinien kehitykselle ja 

koskemattomuudelle läsnäolomme on välttämätön.” Stimson jatkoi lopuksi, 

että ”…vetäytyminen saarilta saattaisi Yhdysvallat huonoon valoon muiden 

[johtavien länsimaisten] valtioiden silmissä, sillä se olisi raukkamainen ja itsekäs 

teko, joka voisi asettaa koko Aasian mullistusten tielle.”441 

Stimson ilmaisi pettymyksensä siihen, että hänen saarilta lähtönsä jälkeen 

filippiiniläiset olivat hylänneet dominioaseman vaihtoehtona ja siirtyneet 

vaatimaan täyttä itsenäisyyttä ja suvereniteettia.442 Stimson oli hyvin tietoinen siitä, 

että suuri enemmistö Filippiineillä ei kannattanut dominion kaltaista asemaa vaan 

halusi suvereenia itsenäisyyttä. Hän ymmärsi lakia vaatineiden ongelmat. Stimson 

toivoi, että kansainvälistä sokerintuotantoa rajoittavan konferenssi ja siellä solmitut 

sopimukset nostaisivat sokerin markkinahintaa ja siten helpottaisivat liittovaltion 

sokerintuottajien ahdinkoa. Oletettavasti harkittavina olivat filippiiniläisten 

vapaaehtoisuuteen perustuvat tuotannonrajoitukset – näistä tosin löytyy mainintoja 

ulkoasiainhallinnon asiakirjoista vasta lähes pari vuotta myöhemmin. 

BIA:n selvityksen mukaan Filippiinit oli hyvin altis ulkoapäin tulevalle 

aggressiolle. Perusteluina oli muun muassa se, että saarten tulotaso ja hyvinvointi 

oli huomattavasti korkeammalla tasolla kuin ympäröivässä alueella Kaukoidässä. 

Lisäksi saaristo oli harvemmin asuttu kuin naapurialueet. Myös runsaat 

luonnonvarat tekivät saaristosta houkuttelevan. Oman uhkansa muodosti uskonto, 

sillä saarivaltio oli ainoa kristinuskoinen alue Kaukoidässä. Eteläisen Mindanaon 

maakunnan islamilainen vähemmistö osaltaan lisäsi riskiä ulkoapäin tulevaan 

invaasioon. 443  Muutoin BIA:ssa tukeuduttiin itsenäisyyskysymyksen suhteen 

edelleen McIntyre–Week-strategiaan, jonka mukaan pyrittiin saamaan 

filippiiniläisten tuki suurempaan autonomiaan, mutta ei itsenäisyyteen. 

Perimmäisenä tavoitteena oli vapaakaupan jatkumon turvaaminen, sillä BIA:ssa 

ymmärrettiin erityisen hyvin vapaakaupan olevan käytännössä saariston vakauden 

                                                        
440 Abelarde 1947, 150. 
441  Stimson kritisoi 1920-luvulla voimakkaasti puoluettaan isolationismistä. Hän kannatti ajatusta 
Yhdysvaltain ”koloniaalisesta vastuusta” (White Man’s Burden). Duroselle 1964, 188–191; Friend 1965, 
79. 
442 Quezon oli luvannut Stimsonille tukevansa dominiosuhdetta. Stimson 1947, 148. 
443 Parkerin raportii Hurleylle 5.5.1930. BIA 364–734. 
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elinehto. Autonomia-vaihtoehtoa pidettiin hyvinkin todennäköisenä myös siksi, 

että kenraalikuvernööri Davis oli useaan otteeseen kuuluttanut Filippiinien 

kansallispuolueen kärkihenkilöiden olleen valmiita pitkäänkin autonomiseen 

siirtymäkauteen, mutta eivät populistisista syistä voineet ajaa asiaa kovin 

avoimesti.444 

Hawesille ja Cuttingille kävi kuitenkin ilmeiseksi, että he eivät saisi 

sponsoroimaansa lakia valiokunnan puoltamisesta huolimatta senaatin 

täysistuntoon ennen istuntokauden loppumista heinäkuussa. Tähän vaikutti sekin, 

että senaatin puhemiehenä toiminut varapresidentti Charles Curtis 445  ei ollut 

innokas viemään asiaa eteenpäin. Curtis oli ymmärrettävästi asiassa ilmeisen 

samoilla maltillisilla linjoilla presidentin ja hallituksen kanssa. Vaikutti jopa 

epätodennäköiseltä saada lakiesitys senaatin pöydälle seuraavan joulukuussa 

jatkuvan istuntokauden aikana, joka oli lyhyt ns. lame duck446 -istuntokausi. 

 Ennen kyseisen istuntokauden alkamista käytäisiin kongressin vaalit, jossa 

valittaisiin alahuoneen lisäksi kolmannes senaatin paikoista. Oli selvää, että vaalien 

läheisyydellä oli vaikutusta kongressin toimintaan keväällä. Filippiinien 

vapaakaupan jatkumisen puolustaminen tiesi vaaleissa todennäköisesti äänien 

menettämistä viljelijäväestöltä. Samaan johtopäätökseen päätyvät myös Whitney T. 

Perkins ja Robert A. Dahl tutkimuksissaan.447 

Marraskuussa pidetyissä kongressin vaaleissa demokraatit vahvistivat 

asemiaan molemmissa kamareissa.448  Republikaaneilla säilyi vain marginaalinen 

enemmistö. Vaalit antoivat kuitenkin merkkejä siitä, että demokraattien kannatus 

oli vahvassa nousussa. Filippiinien itsenäisyyteen myötämielisemmin 

suhtautuneiden demokraattien kannatuksen kasvulla tuli olemaan huomattavaa 

merkitystä. 

Edustajainhuoneen puolella Filippiinien itsenäisyysasia ei lakialoitteista 

huolimatta edennyt. Lakialoitteita puitiin saaristoasian valiokunnassa (HCIA) 

kahtena päivänä toukokuun alussa vuonna 1930. Pidemmälle ei kuitenkaan päästy 

                                                        
444 Ks. esim. Davis Hurleylle 14.12.1930, BIA 364–671. 
445 Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä varapresidentti toimii senaatin puhemiehenä. Curtis oli 
ilmeisen läheisessä yhteydessä presidenttiin, joka ei ollut lainkaan innostunut Filippiinien 
itsenäisyydestä. 
446 Yhdysvaltain kongressissa vaalien jälkeinen lyhyt kolmas istunto kesti vain reilut kaksi kuukautta. 
Nimitys ”Lame Duck” (rampa ankka) tulee siitä, että osa kongressimiehistä on tietoisia tippumisestaan 
kongressista. Kyseessä oleva istuntokausi kesti: 30.12.1930 – 4.3.1931. 
447 Perkins 1962, 244; Dahl 1964, 52–54. 
448  Vuoden 1930 kongressin vaalien jälkeen paikat jakaantuivat republikaanien hyväksi 48–47 ja 
edustajainhuoneen puolella 218–216. 
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ennen istuntokauden päättymistä. 449  Tämä ei tarkoittanut sitä, että 

edustajainhuoneen puolella Filippiinien itsenäisyyttä tai pikemminkin 

vapaakaupan lakkauttamista ei haluttu. Painetta tähän oli vähintään yhtä paljon 

kuin senaatin puolella. Seuraavina istuntokausina Filippiinien itsenäisyyskysymys 

tuli etenemään lähes rinnakkain edustajainhuoneessa ja senaatissa. 

Loppuvuosi 1930 oli suhteellisen rauhallista Filippiinien kysymyksen suhteen. 

Poliittisessa keskiössä olivat marraskuun vaalit. Filippiineillä varauduttiin 

joulukuussa jatkuvaan istuntokauteen toiveikkaina. Yksi poliittinen episodi käytiin 

saarilla, kun presidentti Hoover nimitti saariston varakenraalikuvernöörin virkaan 

Nicolas Rooseveltin. Jo edesmenneen presidentti Theodore Rooseveltin serkku oli 

arvostettu kotimaassaan. Filippiineillä hänestä ei pidetty, koska hän oli julkisesti 

esittänyt alentavia ja loukkaavia arvioita filippiiniläisistä. Kansan kielteiset reaktiot 

yltyivät jopa niin, että uhattiin amerikkalaistuotteiden boikotilla. Tilanne oli 

huolestuttava. Esimerkiksi rahtilaivamoguli Robert Dollar kirjoitti suoraan 

presidentti Hooverille olevansa hyvin huolestunut kehityksestä Filippiineillä ja sen 

mahdollisesta uhasta maiden väliseen kaupankäyntiin.450 

Kaikki tahot eivät olleet huolissaan tilanteesta. Esimerkiksi Yhdysvaltain 

kauppakamarin (ACC) entinen puheenjohtaja C. W. Cotterman totesi Rooseveltille, 

että järjestelmällisiä boikotteja ei Filippiineillä ole yrityksistä huolimatta 

ennenkään saatu organisoitua. Harmittavana toki hänkin piti tilannetta. 451 

Cottermanilta unohtui, että ainakin saarilla järjestetty kiinalaistuotteiden vastainen 

boikotti oli purrut aikaisemmin. 

 Filippiiniläisten suhtautuminen apulaiskenraalikuvernööriä kohtaan muuttui 

yhä kriittisemmäksi. Manuel Quezon vetosi sotaministeri Hurleyhyn vaatien melko 

suorasanaisesti apulaiskenraalikuvernöörin erottamista. Vaatimustaan Quezon 

perusteli sillä, että oli loukkaus Filippiinejä kohtaan nimittää korkeaan asemaan 

hallintoon henkilö, joka kirjoituksillaan oli suhtautunut alentavasti filippiiniläisiä 

kohtaan. 452  Kansalliskokouksen senaattori Delas Alasin syyti Rooseveltia 

rasistisesta asennoitumisesta filippiiniläisiä kohtaan.453 

Kuten jo aikaisemmin tuli esille, Nicolas Rooseveltin vastainen protesti yltyi 

niin, että Manilassa poltettiin hänen kirjoituksiaan ja etenkin hänen kirjoittamiaan 

kirjoja julkisilla paikoilla. 454  Kenraalikuvernööri Davis arvioi, että Roosevelt 

                                                        
449 NYT, 24.5.1930. 
450 NYT, 30.8.1930; Robert Dollar Hooverille, 3.9.1930. BIA 364-875 
451 C. W. Cotterman Nicolas Rooseveltille, 2.8.1930. BIA 364-875. 
452 Quezon Parkerille, 27.9.1930, BIA 364-Quezon pers. 
453 NYT, 23.7.1930. 
454 Quezon Hurleylle, 25.8.1930. BIA 364-875; NYT, 30.8.1930; 1.9.1930.  
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valikoitui itsenäistymisvastaisuutensa vuoksi filippiiniläisen radikaalin 

kerrostuman tunteiden ja provosoinnin kohteeksi, ja että häneen purkautuivat 

kyseisen kansanaineksen turhaumat enemmän, kuin oli aiheellista.455 

Filippiiniläisten reaktioiden voimakkuus tuli yllätyksenä Hooverille ja hänen 

hallinnolleen. Hoover joutuikin antamaan tilanteessa periksi. Roosevelt sai siirron 

Unkarin suurlähettilääksi oltuaan vain muutaman kuukauden Filippiineillä. Hoover 

joutui perääntymään jo senkin vuoksi, että senaatti 456  jätti vahvistamatta 

Rooseveltin nimityksen 457 . Davis itse vaikutti olevan helpottunut Nicolas 

Rooseveltin poislähdöstä. Kirjeessään Hurleylle hän totesi Rooseveltin saaneen 

puheillaan lyhyessä ajassa suuria ongelmia aikaan. Davis totesi melko suorin 

sanoin olevansa tyytyväinen hänen eroonsa ja olleensa alun perinkin tyytymätön 

hänen nimittämiseensä.458 

Tutkija Alfred McCoyn mukaan Rooseveltin nimitys oli presidentti Hooverilta 

selkeä kannanotto; hän mitä ilmeisimmin yritti vaikuttaa epäsuorasti itsenäisyyden 

hillitsemiseen saarilla.459 Hooverin strategia ei toiminut tällä kertaa, ja tapaus myös 

ilmoitti sen, että saarilla oltiin poliittisesti valveutuneita ja valmiita suoraan 

toimintaan. 

Poliittinen liikehdintä Filippiineillä vaikutti olevan vahvistumaan päin. On 

vaikea arvioida, oliko Rooseveltin tapauksella osansa asiassa – todennäköisesti oli. 

Marraskuussa perustettiin ”Uusi Katipunan” -puolue ajamaan ehdotonta ja 

välitöntä itsenäisyyttä. Varsinainen Katipunan oli 1800-luvun lopulla perustettu 

salaseura, jonka tavoitteena oli irroittautuminen silloisesta isäntämaasta Espanjasta. 

NYT:n mukaan Manuel Roxasella oli tekemistä Uuden Katipunanin kanssa, ja hän 

mahdollisesti pyrki järjestön avulla parantamaan omaa asemaansa etenkin, jos 

Quezon olisi joulutunut terveyden vuoksi vetäytymään syrjään politiikasta.460Uusi 

Katipunan jäi edeltäjästään poiketen merkitykseltään vähäiseksi. 

Uutta Katipunania enemmän julkisuutta sai toinen ääriliike nimeltä Colorums. 

Liikkeen kannattajat olivat uskonnollisia fanaatikkoja Tayugin kaupungissa 

luoteisella Luzonilla. Colorumsit aloittivat väkivaltaisen, kuolonuhrejakin 

vaatineen kansannousun tammikuussa 1931. Muutamien päivien mellakoinnin 

jälkeen poliisivoimat armeijan tuella kukistivat kapinan.461 Vaikka Colorumseilla 

                                                        
455 Davis Hurleylle, 25.7.1930, 20.8.1930. BIA 364–28342-R. 
456 Senaatin kuului vahvistaa ulkopoliittiset virkanimitykset. Rogers 1968, 81–82; 162–168. 
457 NYT, 22.7.1930; McCoy 1985, 197. 
458 Davis Hurleylle, 25.9.1930, BIA RG 350–298. 
459 McCoy 1985, 197. 
460 NYT, 15.11.1930; 21.12.1930. 
461 NYT, 12.1.1931; 13.1.1931. 
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oli yhtenä vaatimuksena saariston välitön itsenäisyys, jäi liikkeen merkitys 

vähäiseksi. Kenraalikuvernööri pyrki uudistamaan Filippiinien politiikka 

hävittämällä laajasti rehottavaa korruptiota.462 

Kun vuosi 1931 alkoi, ei liittovaltion tila näyttänyt kovinkaan valoisalta: 

talouden ongelmat pahenivat. Osakekurssit laskivat edelleen, yrityksiä alkoi mennä 

konkurssiin ja työttömyys kasvoi. Kokonaiskysyntä supistui, ja markkinahinnat 

laskivat edelleen. Ulkomaankaupan volyymi pieneni. Edellisenä syksynä alkanut 

talouden voimakas taantuma alkoi levitä Eurooppaan ja muuallekin maailmaan. 

Filippiineillä taantuma ei tuntunut vielä samassa suhteessa kuin mannermaalla. Itse 

asiassa vuosi 1929 oli ennätyksellisen hyvä maan taloudessa, ja kuluvan vuoden 

alkupuolisko ylti lähes samaan tulokseen. 463  Tämä selittyi pitkälti sillä, että 

tullivapaa vienti liittovaltioon veti yhä ja että Filippiinit muodosti oman 

talousalueen. 

Toisessa sokerintuottajavaltiossa, Kuubassa, tilanne oli erilainen. Siellä oli 

pyritty leikkaamaan sokerintuotantoa hintojen nostamiseksi ja ylituotannon 

vähentämiseksi. Kansainvälinen sokerintuotantoa rajoittava Chadbournen-

sopimus allekirjoitettiin toukokuussa vuonna 1930 Brysselissä. Sopijamaat 

sitoutuivat tulevan viisivuotiskauden aikana leikkaamaan tuotantoa. Kuuban ohella 

sopimuksen allekirjoittivat Yhdysvallat, Hollanti (Jaavan alue Kaukoidässä), Puola, 

Saksa, Unkari, Tšekkoslovakia ja Belgia.464 Sopimuksen tavoite oli saada sokerin 

ennätyksellisen alhaiset maailmanmarkkinahinnat nousuun. Palattuaan 

Yhdysvaltoihin Chadbourne vetosi kongressiin, jotta tämä alentaisi Kuuban 

sokerista maksamaa tullia. Ilman tullimaksun alentamista Kuuban talous olisi 

vaikeuksissa. Sopimuksen tavoite oli supistaa maailmanlaajuisesti 

sokerintuotantoa 6 400 000 tonnilla seuraavan viiden vuoden aikana. Palattuaan 

takaisin Yhdysvaltoihin Thomas Chadbourne oli ilmeisen pettynyt, koska sokeri 

pörssihinta ei ollut lähtenyt kipuamaan ylöspäin sopimuksesta huolimatta. Vasta 

syksyllä oli hienoista nousua sokerin markkinahinnoissa.465 

                                                        
462 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1932; NYT, 
5.1.1931. 
463 NYT, 24.11.1930. 
464 NYT, 7.12.1930; 17.12.1930. 
465 NYT, 18.5.1931; 29.5.1931; 4.10.1931. 
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3.5 Filippiinit vierailujen kohteena – kannat puolesta ja vastaan 

vahvistuvat 

Tammikuussa 1931 Hawes–Cutting-lakia puitiin Yhdysvaltain senaatin istunnossa. 

Useisiin lain kohtiin tehtiin muutosesityksiä, ja laista keskusteltiin muutenkin 

monena päivänä. Keskustelun ja muutosesitysten jälkeen laki palautettiin 

valiokuntaan lisävalmisteluja varten.466 Istuntokausi, joka oli samalla kyseisen 71. 

kongressin viimeinen, päättyi maaliskuun alussa, eikä HC–lakiesitys ehtinyt enää 

uudelleen senaatin täysistuntoon. 

Vaikka varsinaisesta itsenäisyydestä ei tammikuun 1931 jälkeen enää 

keskusteltu, nousi Filippiinien asia esille keskusteltaessa siirtolaisten 

maahanmuuton rajoittamisesta. Itsenäisyyslähetystön mielestä Filippiineiltä 

Yhdysvaltoihin suuntautuvaa siirtolaisuutta ei kuulunut liittää yleiseen 

maahanmuuttolakiin ainakaan niin kauan, kun saaristo oli edelleen hallinnollisesti 

osa liittovaltiota. Sen sijaan Filippiinien maahanmuutto tuli pitää edelleen osana 

itsenäisyyskysymystä. 467  Etenkin Länsirannikon kongressiedustajat halusivat 

kiivaasti maahanmuuton rajoittamista. 

 Syksyn 1930 vaaleissa valitun 72. kongressin ensimmäinen istuntokausi oli 

alkava vasta joulukuussa 1931. Itsenäisyyden kannattajat olivat toiveikkaita, sillä 

vaaleissa itsenäisyyteen myötämielisemmin suhtautuvat demokraatit olivat 

lisänneet huomattavasti kannatustaan kongressin molemmissa kamareissa. Vuosi 

1931 oli merkittävä monella tapaa: Joulukuun alkuun mennessä tapahtui useita 

merkittäviä muutoksia niin Yhdysvaltain sisäpolitiikassa kuin Kaukoidän 

tilanteessakin. 

Ajoittain Filippiinien itsenäisyys nousi esille sokerintuotannon ongelmista 

keskustellessa. Yksi kevään 1931 polttava puheenaihe kongressissa oli useat uudet, 

muutamaan senaattoriin liittyvät lahjusepäilyt, jotka koskivat Hawley–Smoot-

tullilain säätämistä. Lahjonnan takana väitettiin olevan sokeriyhtiön, ja väitteiden 

mukaan puhuttiin todella suurista summista. 468  Tapahtuma herätti keskustelua 

senaatissa ja johti siihen, että senaatin lobbauksen tutkintakomitea valtuutettiin 

selvittämään asiaa. Vain muutamia nimiä oli julkisuudessa esillä epäiltynä lahjusten 

ottamisesta. Yksi epäillyistä oli Pennsylvanian senaattori James J. Davis, joka oli 

komitean kuultavana. Republikaaneja edustava Davis kiisti jyrkästi syytteet, mutta 

myönsi omistavansa sokeriyhtiöiden osakkeita ja tuntevansa kyseisen yhtiön 

                                                        
466 Senaatti 28.1.1931, CR, Vol. 75, 5212–5215. 
467 Osias Quezonille 11.2.1931, NL, Manuel Quezon pers. papers, Vol. VI.  
468 The New York World, 24.2.1931. 
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entisen johtajan B. G. Dahlbergin.469  Riittävän painavien todisteiden puuttuessa 

asia raukesi, mutta tapahtuma eittämättä tahrasi Davisin mainetta. 

Hawes–Cutting-lakiesityksen saama huomio osaltaan vaikutti siihen, että 

korkea-arvoisia yhdysvaltalaisia politiikkoja alkoi matkustaa vierailulle saarille. 

Helmikuussa 1931 Yhdysvaltain Japanin suurlähettiläs William C. Forbes vietti 

kolme viikkoa Filippiineillä. Tuolloin huhuttiin, että vierailu liittyisi japanilaisten 

siirtolaisten ongelmiin Davaolla, Etelä-Filippiineillä. Japanilaisia oli alkanut 

muuttaa maahan yhä enenevässä määrin ja etupäässä juuri kyseiseen Davaon 

provinssiin, jossa heitä oli jo suhteellisen suuri osuus väestöstä – arvoilta noin 

10 000. Kovin suurena ongelmana asiaa ei pidetty, sillä japanilaiset olivat pääosin 

yritteliäitä ja arvostettuja työntekijöitä. He olivat erityisesti keskittyneet 

hamppuköysiteollisuuteen ja sen raaka-aineen kasvattamiseen.470 Vaikutti siltä, että 

japanilainen vähemmistö eteläisellä Filippiineillä oli enemmän potentiaalinen 

turvallisuusuhka amerikkalaiselle hallinnolle kuin filippiiniläisille. 

Arvostettu republikaanien senaattori Arthur H. Vandenberg vieraili 

Filippiineillä toukokuussa vuonna 1931. Kenraalikuvernööri Davisin mukaan 

hänellä oli merkittävä vaikutus siihen, että useiden filippiiniläispoliitikoiden ja 

paikallisen lehdistön mielipide muuttui maltillisemmaksi sekä varovaisemmaksi 

itsenäisyysvaatimusten suhteen. Hyvänä puhujana tunnettu Vandenberg sai monet 

saarelaiset vakuuttuneiksi siitä, että suvereeniin itsenäisyyteen valmistava 

sopeutumiskausi olisi välttämätön talouden romahtamisen välttämiseksi. Hän 

kiteytti viestinsä puhuessaan Manilassa muutamaan lauseeseen: ”…teillä on jo 98 

prosenttinen itsenäisyys. Täysi itsenäisyys [tulleineen] aiheuttaisi taloudellista 

tuhoa ja se koskettasi jokaista miestä, naista ja lasta näillä saarilla. 

Itsemääräämisoikeuden lisääntyminen 98 prosentista 100 prosenttiin ei mitenkään 

korvaisi näitä taloudellisia menetyksiä. Älkää laiminlyökö näitä taloudellisia 

välttämättömyyksiä poliittisten mielihalujenne vuoksi.” Vandenbergin puheet 

saarilla ajoittuivat samaan aikaan kuin Quezonin Washingtonissa esittämä uusi 

maltillisempi linjaus, jossa myös kannatettiin sopeuttavaa siirtymäkautta. 471 

Vandenbergin oma osavaltio Michigan oli merkittävä sokerijuurikkaan 

tuottajavaltio. Tästä huolimatta kokenut Vandenberg ei ajanut yksipuolisesti oman 

osavaltionsa väestön etua vaan pyrki huomioimaan filippiiniläisten taloudelliset 

edellytykset selvitä itsenäisinä. Toki hänen kantaansa vaikuttivat yhteistö Hooverin 

                                                        
469 CR, Vol. 74, 5835–5836; NYT, 26.2.1931. 
470 NYT, 11.2.1931 
471 Davis Hurleylle, 21.5.1931. BIA 364-804. The Evening Star, 14.5.1931. 
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hallinnon kanssa. Henkilökohtaisesti Vandenberg kannatti isolationismia ja piti 

sekaantumista ensimmäiseen maailmansotaan suurena virheenä472. 

Oman kortensa kekoon maltillisemman suhtautumisen puolesta kantoi 

Filippiinien senaatin senaattori ja itsenäisyyslähetystön jäsen Juan Sumulong. Hän 

puhui siirtymäkauden välttämättömyydestä palattuaan Washingtonista Manilaan. 

Kenraalikuvernööri Davisin mukaan suhtautumisessa oli tapahtunut suuri muutos, 

sillä vielä vuotta aikaisemmin tämän kaltaiset kannanotot olisivat aiheuttaneet 

sanasodan ja voimakkaan purkauksen lehdistössä sekä poliittisessa keskustelussa. 

Nyt sen sijaan nämä puheet ja kommentit ”…otettiin maltillisesti vastaan ja jopa 

yleisesti hyväksyen. Näyttää siltä, että asiallinen ja konservatiivinen näkemys on 

kasvamaan päin ja että he [filippiiniläiset] ovat enemmän valmiita järkevään 

keskusteluun, kuin vain vaatimaan välitöntä itsenäisyyttä.” Kenraalikuvernööri 

Davis olikin huolissaan senaattori Hawesin saapumisesta vierailulle saarille. Hän 

toivoi, että kyseinen senaattori ei pilaisi tätä uutta alkanutta suuntausta ja 

keskustelua Filippiineillä. Hawesin kanssa saapuvista muista senaattoreista eli 

Oddiesta, Robinsonista, Dowellista ja Gibsonista hän ei ollut niinkään 

huolissaan.473  

Senaattori Arthur H. Vanderberg oli Filippiineiltä palattuaan entistä 

vakuuttuneempi siitä, että saaristo ei ollut taloudellisesti valmis itsenäisyyteen. Hän 

arveli, että määrätietoisella talouden sopeuttamisohjelmalla Filippiinit voisi 

saavuttaa riittävän taloudellisen perustan noin 25 – 30 vuodessa. Vandenberg arvioi, 

että myös poliittista autonomiaa voisi lisätä asteittain kyseisenä sopeuttamisaikana. 

Hän tähdensi, että Filippiinien-kysymys oli taloudellinen eikä 

poliittinen. ”…Filippiinit oli jo 98 prosenttisesti autonominen kansakunta, mutta 

taloudellinen autonomia on jotain aivan muuta. Välitön itsenäistyminen tarkoittaisi 

[maan] sulkemista Yhdysvaltain markkinoilta, jotka olivat 80 prosenttia saariston 

viennistä. Tällaisesta äkkimuutoksesta Filippiinien talouteen aiheutuisi katastrofi, 

joka huonontaisi jokaisen ihmisen elinolosuhteita saarilla, eikä pieni poliittisen 

vallan lisäys korvaisi valtaisaa taloudellista menetystä.” Vanderberg lisäksi myönsi 

olleensa aikaisemmin väärässä kannattaessaan lakia, jossa siirtymäaika olisi vain 

kymmenen vuotta. Tämä aika ei olisi alkuunkaan riittävän pitkä takaamaan 

kestävän talouden jatkumoa saarilla.474  Kun myöhemmin alkoi näyttää siltä että 

20–30 vuoden siirtymäaika ei tulisi menemään kongressissa läpi, Vandenberg piti 
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kymmenen vuoden sopeuttamisaikaa ehdottomana minimiaikana.475  Vandenberg 

oli republikaanien johtohahmoja, ja ainakin hänen omassa puolueessaan annettiin 

arvoa hänen mielipiteilleen. 

Samoilla linjoilla Vandenbergin kanssa oli Filippiineillä myös vieraillut 

Nevadan senaattori Tasker L. Oddien. Republikaanisen Oddienin mielestä 

Yhdysvaltain ei tulisi kiirehtimällä pilata kaikkea sitä hyvää kehitystä, joka saarilla 

oli saatu kovalla työllä aikaiseksi.476 

Vandenberg oli paluunsa jälkeen yhteydessä sotaministeri Hurleyhin esittäen 

hänelle lakiluonnostelmansa. Vandenberg toivoi, että hallinto ottaisi tehtäväkseen 

esittää lisäystä tai tarkennusta vuoden 1916 Jones–lain johdantoon. Hänen 

mielestään koko itsenäisyyskiihkoilu saarilla on pitkälti juuri tämän kyseisen lain 

johdanto-osan seurausta – johdannon, jossa luvataan itsenäisyys ”…kun vakaa 

hallinto voidaan muodostaa.” Vandenberg esitti, että täytyisi tarkentaa, mitä 

tarkoittaa käytännössä käsite ”vakaa hallinto”, johon tulisi kuulua myös 

taloudellinen vakaus ja omavaraisuus.477 

Lisäksi Vandenberg esitti säädettäväksi lakia, joka täsmentäisi Filippiinien 

tulevaisuutta, poistaisi nykyisen epävarmuuden ja lopettaisi agitaatiot välittömästä 

itsenäisyydestä – sekä saarilla että mantereella. Tämän lain pääsisältö olisi, että maa 

itsenäistyisi 25 vuoden kuluttua, mihin saakka Yhdysvalloilla säilyisi nykyinen 

auktoriteetti – erona ainoastaan se, että Filippiinien senaatin puheenjohtaja olisi 

myös varakenraalikuvernööri. Lisäksi saaristolle lanseerattaisiin asteittainen tulli 

niin, että se ensi vaiheessa olisi 20 prosenttia, kahdeksan vuoden kuluttua nousisi 

20 prosenttia ja 20 prosenttia myös 16 vuoden kuluttua. Uutta oli Vandenbergin 

esityksessä se, että tulli, joka kerättäisiin Filippiinien viennistä mantereelle, 

palautettaisiin saariston hallinnolle ja että palautetut tullimaksutulot käytettäisiin 

elinkeinoelämän ja tuotannon kehittämiseen. Vandenderg arveli kokemuksensa 

perusteella, että filippiiniläiset suostuisivat tähän järjestelyyn. Hän uskoi, että jo 20 

prosentin tullitaso saisi monet filippiiniläiset muuttamaan suhtautumistaan 

itsenäisyyteen.478 

Ainakin osa Filippiinien lehdistöstä ylisti Vandenbergin ajatuksia järkevinä ja 

filippiiniläisten hyvinvoinnin huomioonottavina.479 Asiaa käsiteltiin Yhdysvaltain 
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sotaministeriössä, mutta se ei edennyt lakiesitykseksi. 480  Vandenberg otti 

lakiesityksensä myöhemmin esille senaatin istunnossa. Nicolas Rooseveltin 

aikaansaamalla poliittisella epäluottamuksella oli todennäköisesti vaikutuksensa 

siihen, että Vandenberg esitti varakenraalikuvernöörin tehtävän luovuttamista 

filippiiniläisille. 

Yhdysvaltain hallinnolle tuntui olevan haastavinta sopivan valtiollisen aseman 

löytäminen Filippiineille mahdolliseksi siirtymäajaksi. Saaristoasian osastossa 

(BIA) oltiin huolestuneita siitä, että jos asteittainkin kasvavien tullimaksujen 

seurauksena saarten talous romahtaisi, voisi liittovaltion hallitus joutua 

maksumieheksi. Toisaalta ei haluttu vähentää liittovaltion hallintoa ja auktoriteettia 

saarilla siirtymäaikana.481  Hallinnon ongelma saattoi olla siinä, että poliittinen 

vastuu edellytti taloudellista vastuuta ja taloudellinen vastuu edellytti poliittista 

vastuuta. 

Toukokuun lopulla vuonna 1931 kantautui Manilasta edelleen viestejä, jotka 

kertoivat muuttuneista asenteista sekä mielipiteistä itsenäisyyttä kohtaan. Muutosta 

oli havaittavissa sekä lehdistössä että muutamien johtavien politiikkojen 

mielipiteissä. Yksi merkittävimpiä heistä oli senaattori Juan Sumulong, joka oli 

juuri palanneen itsenäisyyslähetystön jäsen sekä senaatin vähemmistöjohtaja. 

Sumulongin mielestä välitön itsenäistyminen ei ollut tarkoituksenmukaista eikä 

hyödyllistä filippiiniläisille.482 

Manuel Quezon oli Washingtonissa antanut samansuuntaisia lausuntoja. 

Quezon oli hyvin perillä Hawes–Cutting-lain mahdollisen toteutumisen tuomista 

vaikeista taloudellisista seuraamuksista saarivaltiolleen. Hän pyrki lähestymään 

liittovaltion hallintoa ja otti esille koko itsenäisyysasian uudelleen arvioinnin. Hän 

keskusteli asiasta Hurleyn ja Hooverin kanssa. Hallinnossa oltiin jo ennen 

tapaamisia tietoisia siitä, että Quezonin suhtautuminen oli muuttunut 

myötämielisemmäksi siirtymäaikaa kohtaan vapaakaupan jatkumisen toivossa. 

Quezon toivoi hallinnolta jotain tiettyä täsmällistä linjausta mahdolliseen 

kansainyhteisöaikaan ja sen pituuteen, mutta keskustelussa ei tullut juuri uutta 

esille, varsinkaan sellaista, mikä olisi tyydyttänyt Quezonia. 483  Tästä hänen 

mielipiteensä muutoksesta seurasi odotetusti jälleen iso häly hänen kotimaassaan, 

jossa oltiin edelleen ainakin julkisesti itsenäisyyden kannalla.484 
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Camilo Osias, Filippiinien edustaja kongressin edustajainhuoneessa, oli 

Quezonin kanssa eri linjoilla. Toukokuussa 1931 julkaistussa artikkelissa Osias oli 

edelleen ehdottoman ja välittömän itsenäisyyden kannalla. Hänen mielestään 

itsenäisyyttä seuraavat taloudelliset ongelmat olivat toisarvoisia itsenäisyysasiassa. 

Osias väitti maailman tulleen rauhanomaisemmaksi, mistä hänen mukaansa 

Washingtonin laivastokonferenssi, Kansainliiton perustaminen ja Kellog–Briand-

sopimus 485  ovat hyvinä osoituksina.486  Näin nykypäivän näkökulmasta katsoen 

Osias sangen optimistisesti sivuuttaa saarten turvallisuusriskin. 

Vaikutti siltä, että Quezonilla oli poliittista kädenvääntöä myös saarille 

palanneiden Osmenan ja Roxaksen kanssa. Yhtenä kiistan välikappaleena oli 

Washingtoniin loppuvuonna 1930 avattu maan lehdistötoimisto, jonka tehtävänä 

oli tiedottaan ja edistää filippiiniläisten asiaa. Toimiston rahoituksen suhteen oli 

suuria vaikeuksia. Osmena ja Roxas halusivat toimiston sulkemista jo keväällä 

1931, kun lähetystö palasi Manilaan. Quezon vaati sen toiminnan jatkamista 

pidempään. Toimisto suljettiin lopulta elokuussa 1931.487 Vielä kesän kynnyksellä 

vuonna 1931 Quezon vetosi presidentti Hooveriin, että Filippiinien-kysymys 

saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja että filippiiniläisten itsehallintoa 

lisättäisiin. Vastauksessaan Quezonille Hoover oli melko pidättäytyväinen mutta 

kannusti kuitenkin jatkamaan neuvotteluja sotaministeri Hurleyn kanssa.488 

Quezonin ei suinkaan tarvinnut jäädä yksin mielipiteidensä kanssa. 

Esimerkiksi Filippiinien kaksi merkittävää sanomalehteä, The Tribune ja 

Philippine Herald, vaikuttaa muuttaneen kantaansa itsenäistymiseen. Etenkin 

jälkimmäisen suunnanmuutosta voi pitää sikäli yllättävänä, että lehti tunnettiin 

äärilaitaa edustavan linjan kannattajana itsenäisyysasiassa. Philippine Herald ylisti 

pääkirjoituksessaan saarilla äskettäin vieraillutta senaattori Vandenbergia. Lehden 

mielestä hänen esittämänsä 30 vuoden siirtymäaika edusti ”kestävää 

kompromissia”. Lisäksi lehdessä tähdennettiin, että filippiiniläiset eivät olleet 

amerikkalaisvastaisia vaan päinvastoin halusivat yhteistyön jatkuvan 

amerikkalaisten kanssa. Lehti vielä korosti, että ”välittömän itsenäisyyden 

vaatiminen on vain lähtökohta neuvotteluille.” NYT:n mukaan suhtautumisen 
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muuttumiseen vaikutti se, että saarilla oltiin paremmin tietoisia Yhdysvalloissa 

itsenäisyyttä vaativien itsekkäistä motivaatioista.489  Suunnanmuutos ajoittuu heti 

senaattori Vandenbergin käynnin jälkeiseen aikaan, joten hänen on täytynyt 

vakuuttaa filippiiniläiset itsenäisyyden vakavista taloudellisista seurauksista. 

Epäilemättä myös aikaisemmin mainittu kapinallisten ryhmittymien liikehdintä – 

lähinnä colorumsien ja kommunistien – oli osaltaan saanut filippiiniläiset 

epäilemään rauhan ja vakauden säilymistä saarilla. 

Vaikutti siltä, että vain Manuel Quezonilla oli varaa ja riittävä hegemonia 

julkiseen suorapuheisuuteen itsenäisyyden jarruttelemiseksi, sillä itsenäisyydestä 

maltillisia lausuntoja antanut Demokraattisen puolueen Juan Sumulong 

syrjäytettiin kesän aikana puolueen johtopaikalta. Ilmeisen katkeroituneena 

saamastaan kohtelustaan Sumulong vetäytyi kokonaan politiikasta. 490  Tämä 

osaltaan osoittaa, että filippiiniläiseen poliittiseen elämään kuului nopea ja 

tunnepitoinen reagointi verrattuna länsimaiseen poliittiseen kulttuuriin. 

Valtaosa filippiiniläispolitiikoista oli edelleen välittömän itsenäisyyden 

kannalla. Eräänlaista verbaalista sovittelua kiistaan yritti senaattori Quirino 

esittäessään, että autonomiakausi ennen itsenäistymistä tarkoittaisi käytännössä 

juuri sitä iskulauseeksi muodostunutta ”välitöntä itsenäisyyttä”, mitä Filippiinien 

kansa oli jo vuosia vaatinut.491  Vaikutti kuitenkin siltä, että Quirinon kielellinen 

spekulaatio ei saanut vastakaikua ja välitön itsenäisyys ei kattanut autonomista 

asemaa. 

Kesän kynnyksellä vuonna 1931 pidetyissä kansalliskokouksen vaaleissa 

demokraattinen puolue vahvisti entisestään asemiaan lisäten enemmistöään 

molemmissa kamareissa. Vaalivoitosta huolimatta puolueen johto alkoi rakoilla 

yhä enemmän; Quezon oli sairastelun ja Yhdysvalloissa vietetyn ajan vuoksi ollut 

syrjemmässä päivänpolitiikasta. Sergio Osmenan ja Manuel Roxaksen suhteet 

olivat viilenneet, ja heillä vaikutti olevan keskinäinen valtakamppailu meneillään. 

Sovinnaisempi Osmena näytti päässeen valtakamppailussa voitolle ja kuroi eroa 

amerikkalaisvastaisuudella ratsastaneeseen Roxakseen. 492  Voimistuneesta 

itsenäisyyshengestä huolimatta maltillisempi ja sovinnaisempi linja näytti vetoavan 

kansan enemmistöön. Tätä voi pitää merkittävänä muutoksena kansan 

suhtautumisessa itsenäisyyskysymykseen. Filippiiniläiset – tai ainakin huomattava 
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osa heistä - näyttävät tulleen maltillisemmiksi itsenäisyysasiassa tai sen ehtojen 

suhteen. 

Mielipidemuutokset Filippiineillä aiheuttivat hämmennystä mannermaan 

puolella. Yhdysvaltain hallinnossa oltiin eittämättä helpottuneita, mutta 

itsenäisyyttä ja tullimuuria vaatineiden kongressiedustajien tilannetta muutos 

vaikeutti. Turhautumisen puki sanoiksi edustajainhuoneen saaristoasiain 

valiokunnan puheenjohtaja Harold Knutson vakuuttaessaan, että ”…halusivatpa 

filippiiniläiset tai eivät vapautua amerikkalaisten hallinnasta, pyritään heille 

antamaan itsenäisyys [heti], kun kongressin istunto alkaa joulukuussa. 

Amerikkalaisten viljelijöiden etu vaatii sitä.” Republikaaninen Knutson myös 

muistutti tarpeesta saada siirtolaisten lisääntyvä virta Filippiineiltä loppumaan. Hän 

myös kyseenalaisti sen, edustivatko nyt esille nousseet kommentit filippiiniläisten 

suunnanmuutoksesta koko kansaa. 493  Tilanne alkoi kääntyä mielenkiintoiseksi, 

sillä kun Filippiineillä mielipiteet muuttuivat maltillisemmiksi, toisaalta taas 

joulukuussa aloittavan 72. kongressin kokoonpanossa oli huomattavasti enemmän 

Filippiinien itsenäisyyttä kannattavia demokraatteja. 

Oman lisänsä kiihtyneeseen keskusteluun antoi New Yorkin 

demokraattisenaattori Royal S. Copeland väittäessään, että Yhdysvaltain 

liittovaltion perustuslakiin täytyisi tehdä muutos ennen, kuin olisi mahdollista 

irrottaa siitä alue, joka itsenäistyisi.494 Copeland oli aikaisemminkin ottanut asian 

esille. Hänen väittämänsä eivät herättäneet keskustelua tässä vaiheessa, mutta 

kysymykseen palattiin myöhemmin senaatissa, kun Filippiinien asia oli esillä. 

Muuttuneessa tilanteessa senaattori Harry B. Hawes koki nimeään kantavan 

itsenäisyyslakiesityksen olevan vastatuulessa. Hän päätti matkustaa muutaman 

muun senaattorin kanssa Filippiineille kesällä 1931 tutkimaan henkilökohtaisesti 

tilannetta. Mainittakoon, että vielä 1930-luvun alussa matka Washingtonista 

Filippiineille kesti lähes kuukauden yhteen suuntaan. 

Senaattori Hawesin saapuessa Manilaan oli kenraalikuvernööri Davis 

kesäasunnollaan Baguiossa Pohjois-Luzonin vuoristoisemmalla ja vähän 

viileämmällä alueella. Samalla matkalla Hawesin kanssa yhtä aikaa olleet 

itsenäisyyteen varauksellisemmin suhtautuneet kongressin jäsenet matkustivat 

tapaamaan kenraalikuvernööriä Baguioon. Tämä järjestely tuntui sopivan 

Hawesille, sillä hän pysytteli Manilassa ja järjesti jopa julkisuudelta piilossa 

tapaamisen johtavien filippiiniläispolitiikkojen kanssa. Kansas City Star –lehden 
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mukaan tässä tapaamisessa Hawes oli yllyttänyt heitä toimimaan voimakkaammin 

suhteessa saarilla asuviin itsenäisyyttä vastustaviin amerikkalaisin. Hawes vihjasi 

heille, että ”jos nämä käyvät liian hankaliksi, on olemassa sellainen asia 

kuin ”Bostonin teekutsut”.495 Kun otetaan huomioon, että Hawes oli Yhdysvaltain 

kongressin senaattori, niin voi hänen lausuntoaan pitää jopa 

valtiopetoksena. ”Bostonin teekutsuilla” vihjattiin suoran toiminnan käyttämiseen 

isäntämaataan vastaan. 

The Washington Post -lehden mukaan senaattori Hawes yllytti 

mielenosoituksen järjestämiseen. Hän kehotti mielenosoittajia vaatimaan välitöntä 

itsenäisyyttä autonomisen siirtymäajan sijaan. Samaan aikaan Quezon ja muutamat 

muut poliitikot yrittivät neuvotella ratkaisua uhkaavaan taloudelliseen 

romahdukseen. Radikaalit mielenosoittajat tuomitsivat Manuel Quezonin ja 

huusivat iskulauseita: ”Kuolema Quezonille!”.496 

Mielenosoitus alkoi saada väkivaltaisia piirteitä, ja sen yhteydessä väkijoukot 

valtasivat Yhdysvaltain laivaston klubitalon. Kuolonuhreilta kuitenkin vältyttiin. 

Väkijoukko vaati kansalliskokousta ajamaan vain ja ainoastaan ”välitöntä, 

absoluuttista ja täydellistä itsenäisyyttä!”.497 

Monet Filippiinien kongressin jäsenet – eikä vähiten edustajainhuoneen 

puheenjohtaja Manuel Roxas – vaikuttivat uskovan Hawesin vilpittömyyteen. 

Puheenjohtaja Roxas ylisti Hawesia sanoen, että ”Yhdysvaltain kongressissa ei 

kukaan ole taistellut itsenäisyytemme puolesta niin hyvin ja niin epäitsekkäästi 

kuin senaattorimme Missourista!” Hän jatkoi: ”…Senaattori Hawesin motiivi 

taistelussa meidän puolestamme on hänen rakkautensa oikeutta ja 

oikeudenmukaisuutta kohtaan – aivan kuten hänen edeltäjänsä George 

Washington.” 498  Aika huonosti näytti Manuel Roxas olevan perillä Hawesin 

aikaisemmista lausunnoista kongressissa. Syksyllä 1929 kongressin keskustelussa 

Hawesille nimittäin Filippiinit edusti ”…taloudellista riesaa, josta tuli päästä 

pikaisesti eroon!” 499  Todennäköisesti johtavat filippiiniläispoliitikot näkivät 

Hawesin ulkokultaisuuden, mutta kokivat hänen kuitenkin olevan 

itsenäisyyskamppailussa hyödyllinen työjuhta, jonka työstä oli etua. 

Senaattori Hawes tapasi Filippiinien-vierailunsa aikana myös 

kansallissankarin asemassa olevan kenraali Emilio Aguinaldon. Aquinaldo kannatti 
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ehdottomasti itsenäistymistä, mutta häntä näyttivät huolestuttavan sen mahdolliset 

mukanaan tuomat seuraukset. Washington Star -lehden artikkelin mukaan 

Aguinaldo kertoi, että poliittinen ja julkinen paine oli saarilla niin kova, että 

poliitikoilla oli vaikeuksia esittää jotain muuta kuin mahdollisimman nopeaa 

itsenäisyyttä kansalleen. Lisäksi Aguinaldo peräänkuulutti valmistelutoimia 

itsenäisyyttä varten: juuri mitään puolustuksellisia toimenpiteitä ei ollut tehty, saati 

mitään toimia ulkopoliittisten elinten tai diplomatian suhteen. Hän myös näki, että 

vapaakaupasta olisi tullut pyrkiä luopumaan siinäkin tapauksessa, että itsenäisyys 

jäisi saamatta.500 

Hawesin provosoivaa käytöstä Manilassa kritisoitiin myös Filippiinien 

lehdistössä. Manilassa ilmestyvä Filipino Nation View tuomitsi Hawesin käytöksen 

siteeraten Yhdysvalloissa ilmestyviä sanomalehtiä. FNV:n mukaan Hawesille tuli 

kiire agitoida välittömän itsenäisyyden puolesta pian sen jälkeen, kun kansan 

arvostama Emilio Aguinaldo ehdotti vapaakaupan jatkumista vielä itsenäisyyden 

jälkeenkin. FNV:n mukaan tämän hyvin osoittaa Hawesin todellisen tarkoitusperän 

olevan vain suojella osavaltionsa Missourin sokerijuurikkaan viljelijöiden etua.501 

Erityisen kitkerää tekstiä Hawesin käytöksestä latoi amerikkalaismielinen The 

Philippine Magazine pääkirjoituksessaan elokuussa 1931. Siinä väitettiin Hawesin 

koko vierailun olleen eräänlaista teatteria läpinäkyvine tarkoitusperineen.502 

Amerikkalaislehdistä Boston Transcriptin mukaan Hawes kohtasi 

esiintyessään lähinnä Manilan amerikkalaisten taholta jyrkkää vastarintaa. 

Samainen lehti väitti koko Hawesin propagandavierailun ollen ”…tiettyjen 

Washingtonin piirien masinoima ja New Yorkista rahoitettu.”503 Lehti ei tarkemmin 

eritellyt, keitä rahoittaneet piirit olivat, mutta antoi ymmärtää, että kyseiset tahot 

olisivat hyötyneet Filippiinien vapaakaupan päättymisestä. 

Kansan City Star -lehden mukaan senaattori Hawes puhuessaan 

filippiiniläisille tuomitsi poliitikot, jotka kannattivat pidempää valmistutumisaikaa 

itsenäisyyteen. Erityisesti hänen lausahduksensa, että ”…näillä tekopyhillä 

politiikoilla ei yksinkertaisesti ollut rohkeutta sanoa suoraan, että he eivät halua 

itsenäisyyttä!”, herätti närkästystä amerikkalaisissa. 504  NYT:in mukaan 

                                                        
500 G. Gould Lincolnin artikkeli. WS 6.9.1931 
501  The Filipino Nation View, 16–17, 10/1931. FN:n väittämää Aguinaldon ajatusta vapaakaupan 
jatkumisesta ei löydy muista lähteistä, mutta se tuntuu mahdolliselta ottaen huomioon hänen 
huolestumisensa kansansa kohtalosta. Aguinaldo näyttäisi olevan ainoa, joka pitää jopa sisällissotaa 
mahdollisena itsenäistyneessä Filippiineillä. 
502 Pääkirjoitus, 8/1931, The Philippine Magazine. 
503 8.8.1931 The Boston Transcript 
504 Kansas City Star 2.8.1931 



135 

kansallismielisimmän aineksen innostus oli jo paljolti laantunut ennen, kuin Hawes 

kävi sytyttämässä itsenäisyysinnostuksen uudelleen. 505  Tällä NYT tarkoitti 

varmastikin sitä kansanosaa, joka oli suhteellisen helppo saada värvättyä mukaan 

tunnepitoisiin mielenosoituksiin. 

New York Heraldin Manilan kirjeenvaihtajan mukaan mielipideilmaston 

muutos kriittisempään suuntaan itsenäistymisen suhteen muuttui vain noin viikkoa 

kahta ennen Hawesin saapumista Manilaan. 506  Ilmeisesti muutos on ollut 

huomattava, koska hänen on täytynyt toimia – ehkäpä vilpillisestikin – 

mielenosoitusparaatin aikaansaamiseksi. 

Oletettavasti senattori Hawesin vierailu Filippiineillä ei ollut kovinkaan 

mielekäs hänelle – hän joutui riitoihin saarilla asuvien maanmiestensä kanssa ja 

kenraalikuvernöörin epäsuosioon. Etenkin samaa osavaltiota Missouria edustava 

senaattori Roscoe Patterson kritisoi Hawesia ja oli vierailullaan tullut entistä 

vakuuttuneemmaksi siitä, että Filippiinit ei kestäisi vapaakaupan päättymisen 

seurauksia vaan ajautuisi kaaokseen. Pattersonin mielestä muutenkaan ajatus 

irrottaa osa liittovaltion alueesta itsenäiseksi ei tuntunut mielekkäältä. 507  Mitä 

ilmeisimmin Hawesin aikomuksena oli alun perinkin propagandaluonteinen 

esiintyminen promotoimansa lain puolesta. Vierailunsa aikana hän toi populistisesti 

julki, että itsenäistyttyään Yhdysvallat luopuisi Corregidorin linnoituksesta ja 

luovuttaisi sen filippiiniläisille508. Tämä massiivinen linnoitus Manilan lähellä oli 

merkittävin tekijä koko Filippiinien puolustuksen kannalta. Tämäkin osoittaa, että 

Hawsilla ei ollut aitoa kiinnostusta Filippiinien kansan kohtalosta. 

Hänen ”hyväntekeväisyytensä” oli liian läpinäkyvää. Hawes koki myös erittäin 

kiusalliseksi sen, että nimenomaan Filippiineillä ilmestyvät sanomalehdet 

kritisoivat hänen provosoivaa vierailuaan. 509  Corregidorin linnoituksesta 

puhuminen oli mielivaltaista, sillä ainakaan kongressin keskustelussa Corregidor 

ei ollut virallisesti millään muotoa esillä. Tämän kaltaiset lausunnot olivat omiaan 

lisäämään hänen maanmiestensä ja lehdistön kritiikkiä häntä kohtaan. 

Corregidorin tukikohdan lisäksi Hawes kommentoi vierailullaan muutenkin 

saarten puolustusta, joka oli hänen mukaansa todella heikosti järjestetty. Hän 

viittasi Japaniin, joka voisi ryhtyä sotaan Yhdysvaltain kanssa käyttäen Filippiinejä 

sotatoimialueena. Hawesin mukaan Yhdysvallat olisi hyvin heikossa asemassa 

                                                        
505 NYT, 28.10.1931. 
506 NYHT, 16.6.1931. 
507 MB, 23.6.1931; PH, 25.6.1931. 
508 KCS 2.8.1931 
509 KCS, 5.9.1931. 



136 

tämän uhkakuvan toteutuessa: hän arveli Yhdysvaltain puolustuksen kestävän 

korkeintaan muutamia päiviä. Tähän tulokseen Hawes oli päätynyt sanojensa 

mukaan ”…keskusteltuaan saarten johtavien sotilasviranomaisten kanssa 

vierailunsa aikana.”  

 Hawes jatkoi, että saarten itsenäistyminen vahvistaisi sekä Yhdysvaltoja että 

Filippiinejä. Hänen mukaansa Filippiinien asema olisi jopa turvallisempi, jos 

Yhdysvallat vetäytyisi sieltä. Tämän täytyi olla hänen omaa spekulaatiotaan. 

Hawes perusteli, että Yhdysvaltain ei tarvitsisi mahdollisen sodan alettua kohdata 

Japania Filippiineillä ja että itsenäistynyt saarivaltio saisi apua Kansainliitolta.510 

Amerikkalaismielisessä lehdistössä tätä Hawesin puolustuksellista näkökulmaa 

kritisoitiin yltiöoptimistisena ja jopa naiivina.511 Japanin Mukden selkkaus ja sitä 

seurannut Mantšurian valloitus olivat edessä vasta syksyllä. Mitä tuli 

keskusteluihin johtavien sotilasviranomaisten kanssa, oletettavasti mitään 

tämänkaltaisia keskusteluja ei käyty ja kenraalikuvernööri Davis oli itse saariston 

ylin sotilasviranomainen. 

Davisin lisäksi Washingtonin hallinto suhtautui nyreästi Hawesin 

edesottamuksiin saarilla. Washington Post -lehden mukaan Hawesin 

kapinanlietsonta oli syynä siihen, että Hoover joutui lähettämään sotaministeri 

Hurleyn Filippiineille rauhoittelemaan tilannetta.512 Lehti ei kerro tietonsa lähdettä, 

mutta toimenpide tuntui uskottavalta juuri tässä tilanteessa. 

Vaikka tavallinen kadunmies Filippiineillä saattoikin nähdä Hawesin suuren 

maansa ystävänä, niin oli etenkin Yhdysvalloissa suhteellisen helppo todeta 

senaattorin todelliset motiivit. Syksyllä 1929 Hawesin puheet kongressissa olivat 

kaikkea muuta kuin saariston väestöä ylistäviä. Ainakin tuolloin Filippiinit edusti 

Hawesille taloudellista taakkaa, josta oli päästävä eroon mahdollisimman pian.513 

Vielä ennen paluumatkaansa Hawes vakuutteli muutamille paikalla olleille 

filippiiniläispoliitikoille, että vaikka Yhdysvaltain kansa halusi itsenäisyyttä 

Filippiineille, oli tärkeää, että saarten lähetystö olisi Washingtonissa seuraavan 

kongressin istuntokauden alkaessa.514 

Palattuaan mantereelle Hawes torjui jyrkästi häntä vastaan etenkin Filippiinien 

lehdistössä esitetyt väitteet – nämä kun olivat väittäneet, että itsenäisyysparaati oli 

ollut puoliväkisin järjestetty ja että amerikkalaisia joutui kivityksen kohteiksi 

                                                        
510 MB 27.6.1931. 
511 NYHT 27.6.1931. 
512 WP 18.7.1931. 
513 CR, Vol. 71, 4389. 
514 NYT, 28.7.1931. 
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mielenilmausten yhteydessä. Väitettiinpä lisäksi, että itsenäisyysparatiin oli saatu 

värvättyä oppilaita ja opiskelijoita uhkaamalla.515  Hawes sai osakseen runsasta 

kritiikkiä myös mannermaan lehdistössä – jopa hänen omassa osavaltiossaan.516 

Poliittisen karriäärin kannalta on ymmärrettävää, että Hawes tuomitsi jyrkästi 

tämän kaltaiset kirjoittelut. 

Hawesin kritisointi lehdistössä jatkui vielä. The Philipine Herald esitti 

todisteena kirjeen, jonka mukaan Hawes oli itse osallistunut mielenosoituksen 

järjestämiseen. Kyseisessä kirjeessä senaattori Hawes kiittää opiskelijajärjestön 

johtajaa hyvästä toiminnasta mielenosoituksen järjestämiseksi.517 

Aina eivät historiantutkijat ole nähneet tapahtumien taakse. Esimerkiksi David 

Bernstein kirjoitti, että ”…yli 250 000 filippiiniläistä osallistui paraatiin 

itsenäisyyden puolesta. Paraati oli järjestetty senaattori Hawesin vierailun johdosta, 

ja se saikin Hawesin entistä vakuuttuneemmaksi Filippiinien itsenäistymisen 

tarpeesta.”518  Bernstein kirjoitti näin jo vuonna 1947. Todennäköisesti hänellä ei 

ollut käytettävissään hallinnon asiakirjoja saat sanomalehtilähteistöä. 

Senaattori Hawesin poliittinen maine oli saanut kovan kolauksen. Ilmeisen 

tietoisena tästä hän ei enää asettunut ehdolle senaatin vaaleissa seuraavana vuonna. 

Hän jatkoi kuitenkin sinnikkäästi HC–lain puolustamista kongressissa. 

Sotaministeri Hurley vieraili Filippiineillä pian Hawesin vierailun jälkeen 

syyskuussa. Yksi matkan tarkoitus oli tutkia maan ilmapiiriä ja valmiutta 

itsenäisyyteen. Matkansa aikana hän oli läheisessä yhteistyössä ja ymmärryksessä 

Filippiinien senaatin puhemiehen Manuel Quezonin kanssa. Siitä, oliko hän yhtä 

hyvässä yhteisymmärryksessä kansan kanssa, voi olla eri mieltä: esimerkiksi 

McCoyn filippiiniläisperäisten lähteiden mukaan Hurleyn vierailu saarille oli 

epäonnistunut: hän joutui huonon kohtelun ja jopa mielenosoitusten kohteeksi519. 

Ainakin jotkut filippiiniläispoliitikot ottivat Hurleyn silmätikukseen ja 

kritisoivat kärkevästi hänen lausuntojaan. Erityisesti Hurleyn – ehkä vähän 

huolimattomasti lausahdettu – kommentti aiheutti ärsyyntymistä filippiiniläisten 

keskuudessa. Hän nimittäin totesi lehdistölle, että ”…vain kolme miljoonaa 

filippiiniläistä on koulutettuja. Loput 11 miljoonaa elävät pimeydessä.” Tätä 

lausuntoa hän yritti pehmitellä seuraavalla viikolla todeten tarkoittaneensa sitä, että 

                                                        
515 WS 5.9.193; 12.7.1931. Kivityksistä kertoo mm. WP 4.8.1931. 
516 Fred A. Reid, St. Louisista, WP 18.7.1931; NYHT 14.7.1931. 
517 PH 4.8.1931. 
518 Bernstein 1947, 129. 
519 McCoy 1985, 208–209. 
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11 miljoonaa ei osaa muodostaa julkista mielipidettä, koska he eivät voi seurata 

lehdistöä.520 

Toisaalta ainakin joidenkin Filippiineillä ilmestyvien sanomalehtien 

perusteella sotaministeri Hurleyn vastaanotto oli kunnioittava ja juhlavakin. Hänen 

kunniakseen järjestettiin rauhallinen paraatimarssi, johon osallistui yli 15 000 

osanottajaa. Hän jopa siirsi paluumatkaansa suunniteltua myöhäisemmäksi. Hurley 

tähdensi moneen otteeseen, että hän oli nimenomaan tullut perehtymään 

Filippiinien nykytilanteeseen eikä niinkään ottamaan kantaa itsenäisyyteen – asiaan, 

jota häneltä tivattiin joka käänteessä. Hurley kyllä myönsi, että liittovaltion 

hallinnon kanta tulisi perustumaan pitkälti hänen saarista muodostamaansa 

mielipiteeseensä, mutta kongressilla oli lopullinen päätösvalta asiassa.521 Ilmeisesti 

Hurley rinnastettiin itsenäisyyttä vastustavaksi senaattori Hawesin kilpailijaksi ja 

vastapuoleksi. Haweshan oli vain pari kuukautta aiemmin käynyt nostattamassa 

kansallistunnetta saarilla ja, kuten aikaisemmin tuli ilmi, saattoivat o kyseisen 

senaattorin aikaansaamat provokaatiot olla osasyynä sotaministerin vierailuun. 

Manuel Quezonin huoleksi muodostui välitöntä itsenäisyyttä ajavien 

mahdollinen vaikutus Hurleyhin. Quezon palasi Filippiineille ennen Hurleyn 

saapumista. Pian saapumisensa jälkeen Quezon eritteli kansalleen Yhdysvaltain 

hallinnon kanssa eri vaihtoehdoista käymiään keskusteluja. Quezonin mukaan 

ensimmäinen vaihtoehto olisi välitön itsenäisyys, minkä jälkeen vapaakauppa 

Yhdysvaltain kanssa tulisi jatkumaan vielä vuosikymmenen ajan. Toinen 

vaihtoehto – mitä Quezon selvästikin itse ajoi – sisälsi autonomisen hallituksen 

perustamisen, kymmenen vuoden siirtymäajan vapaakaupassa ja tämän jälkeen 

pidettävän kansanäänestyksen, jossa vaihtoehtona olisivat joko autonomian ja 

vapaakaupan jatkuminen tai täysi itsenäisyys ja vapaakaupan päättyminen. 

Kolmantena vaihtoehtona Quezon kertoi esittäneensä, että mikäli kumpikaan edellä 

mainituista ei kävisi Yhdysvaltain hallinnolle, filippiiniläiset haluaisivat lain, joka 

takaisi itsenäisyyden millä muotoa tahansa. Quezon itse joutui voimakaan kritiikin 

kohteeksi kotimaassaan; häntä syytettiin jopa petturuudesta hänen ajettuaan 

autonomiaa itsenäisyyden sijaan. Kokeena poliitikkona hän kuitenkin 

selvisi ”myllytyksestä” ja uudisti asemansa itsenäisyyskomission 

puheenjohtajana.522 

                                                        
520 NYHT; 2.9.1931; PH, 21.9.1931. 
521 Kts. esim. Philippine Free Press, 19.9.1931 
522 Parkerin muistio Hurleylle, 10.11.1931. BIA 364–426; Davis Hurleylle, 28.11.1931, BIA 364–811; 
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Hurleyn vierailun viimeisenä päivänä Filippiinien lehdistössä kritisoitiin 

senaatin virkaatekevää puheenjohtaja Osmenaa autonomisen vaihtoehdon 

suosimisesta. Ilmeisesti Osmana koki tilanteen hänelle poliittisesti uhkaavaksi, sillä 

jo seuraavana päivänä – kun Hurley oli jo lähtenyt paluumatkalle – tehtiin 

kansalliskokouksessa hänen johdollaan muistio, jonka mukaan välitön itsenäisyys 

olisi edelleen paras vaihtoehto Filippiineille ja autonomia ei ajaisi saariston etua.523 

Vaikka kansallismielisten keskuudessa tuomittiin Filippiinien senaatin 

puhemiehen Quezonin autonomialle myötämieliset linjaukset, saivat ne 

kansalliskokouksessa osakseen hyväksyntää. Quezon onnistui vakuuttamaan, että 

autonominen siirtymäaika olisi realistisin kaikista vaihtoehdoista ja välitön 

itsenäisyys kaikkien epärealistisin. Toki osa kansalliskokouksen jäsenistä arvosteli 

edelleen voimakkaasti Quezonia välittömän itsenäisyyden vaatimuksen 

hylkäämisestä. Samaan aikaan kansalliskokouksessa valittiin uusi 

itsenäisyyslähetystö, jonka johtajaksi tuli Quezon itse. Muut lähetystön jäsenet 

olivat senaattorit Sergio Osmena, Manuel Roxas ja Ruperto Montinola. 

Kansalliskokouksen alahuoneen puolelta lähetystöön kuuluivat Pedro Sabido ja 

Emiliano Tirona.524  Quezon pelasi poliittista uhkapeliä ja tarjosi vastustajilleen 

oivan lyömäaseen sulkemalla pois ”välittömän itsenäisyyden” vaatimuksen. 

Puhemies Quezon oli enemmän huolissaan itsenäisyyden tuomista 

taloudellisista ja poliittisista riskeistä, kun taas kansallismielisten enemmistö oli 

valmis ottamaan riskejä itsenäisyyden puolesta. Vaikka suuri kansanenemmistö 

kannattikin välitöntä itsenäisyyttä, Quezonin mukaan näkivät poliittisesti 

valveutuneet ja koulutetut ihmiset tarpeelliseksi varautua itsenäisyyden mukanaan 

tuomiin taloudellisiin seurauksiin ja näkivät tietynlaisen siirtymäkauden tarpeen 

vaatiessa olevan maalle eduksi. 

Filippiinien itsenäisyyslähetystö lähti matkaan marraskuun lopulla. Lähetystön 

johtajaksi valittu Manuel Quezon joutui jälleen jättäytymään pois vaikean 

terveydellisen tilanteensa vuoksi. Hänen oli määrä yrittää matkustaa mantereelle 

myöhemmin. Lähetystö evästettiin ajamaan autonomista siirtymäaikaa, jota 

seuraisi kansanäänestys. Siirtymäaikana Filippiinit rajoittaisi kiintiöittäin vientiään 

Yhdysvaltoihin.525 

                                                        
523 NYT, 26.9.1931. 
524 NYT, 7.11.1931; 9.11.1931; 10.11.1931. NYHT, 15.9.1931. The Philippine Free Pressin mukaan 
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Filippiinien poliittista puoluekenttää oli hallinnut kansallispuolue jo lähes 

parikymmentä vuotta. Vähemmistöasemassa olleelle demokraattiselle puolueelle 

paras ja toimivin poliittinen lyömäase oli ollut koko tuona aikana ”välittömän 

itsenäisyyden” vaatiminen, jolla se oli tunnepohjaisesti vedonnut kansaan ja sen 

kansallistunteeseen. Vuoden 1931 kesästä lähtien demokraattinen puolue oli 

kriisiytymässä ja koko puolue uhkasi hajota. Tämä vahvisti entisestään 

kansallispuolueen ja sen johtajien suvereniteettia Filippiinien poliittisessa 

johdossa.526 

Kylmää vettä satoi itsenäisyyttä vaatineiden filippiiniläispoliitikkojen niskaan, 

kun he kuulivat Urbano A. Safran raportin Aasian sokerimarkkinatilanteesta. Safra 

oli sokerikaupan asiantuntija ja Filippiinien Sokeriyhdistyksen (PSA) 

varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa oli lähes mahdotonta löytää korvaavia 

markkinoita Filippiineillä tuotetulle sokerille. Hänen mielestään jokainen 

filippiiniläinen saattoi todeta ostaessaan sokeria, että jaavalainen sokeri maksoi 

vain kolmanneksen siitä, mitä kotimainen sokeri maksoi tullimaksuista huolimatta. 

Hollannin siirtomaa Jaava oli Aasian alueen suurtuottaja. Jaavalle markkinat 

löytyivät lähempääkin: esimerkiksi sen vienti muodosti 83 prosenttia Intian 

sokerintuonnista, 91 prosenttia Kiinan sokerintuonnista ja 97 prosenttia Japanin 

sokerintuonnista. Filippiinien sokeriviennistä yli 99 prosenttia matkasi 

Yhdysvaltoihin.527  Safran esittämien lukujen valossa Filippiinien tilanne uusien 

markkinoiden löytämiseksi sokerille näytti melkoisen epätoivoiselta. 

Sotaministeri Hurley oli entistä vakuuttuneempi vierailun jälkeen siitä, että 

Filippiinit ei ollut valmis suvereeniin itsenäisyyteen. Hän myös totesi, että saarilla 

oli muodostunut organisoitu oppositio itsenäisyyttä vastaan mutta että 

kampanjointi itsenäisyyden puolesta oli edelleen paljon vahvempaa. Itsenäisyyttä 

vastustavan opposition ei ollut helppoa tuoda mielipiteitään julki, mikä johtui 

yleisestä kansallishenkisestä ilmapiiristä. Hurley pani merkille, että itsenäisyyttä 

vaativalla oppositiolla ei ollut esittää minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten 

itsenäisyyden aiheuttamat taloudelliset menetykset voitaisiin kompensoida. Edes 

heidän puolueohjelmassaan ei asiasta mainittu.528 

NYHT arvosteli Filippiinien poliittista kulttuuria. Muutama välitöntä 

itsenäisyyttä ajava poliitikko oli ”varastanut näyttämön” järjestämällä 

kansallishenkisen paraatin. NYHT epäili, että paraatiin värväämisessä käytettiin 

propagandaa, joka ei välttämättä nojautunut tosiseikkoihin itsenäisyyden suhteen. 
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Lukutaidotonta kansan suurta massaa oli lehden mukaan suhteellisen helppo saada 

liikkeelle erilaisiin joukkotilaisuuksiin. NYHT myös arvosteli varovasti Hurleyn 

vierailunsa aikaista vähäsanaisuutta itsenäisyysasiassa.529 Saattoi olla, että Hurley 

halusi välttää liiallista konfrontaatiota kiihkomielisimmän kansanosan kanssa ja 

siirtää suoremmat lausunnot vierailunsa loppupuolelle. NYHT -lehden arviot 

tuntuvat uskottavilta, sillä kansan lukutaidotonta ja kouluttamatonta massaa oli 

helppo saada liikkeelle joukkotapahtumiin, koska näin on ollut kautta aikain 

historian poliittisilla näyttämöillä. Myös työttömien oli helppo osallistua 

joukkotapahtumiin keskellä päivää. 

Kun sotaministeri Hurley oli jo palannut Yhdysvaltoihin, jatkoi Quezon 

edelleen hänen taivutteluaan saadakseen liittovaltion hallinnon kannattamaan 

Quezonin ajamaa autonomia-kansanäänestys-mallia. Quezonin mukaan olisi 

vaikea saada Filippiinien kansalliskokouksessa läpi muuta lakia kuin sellainen, 

jossa olisi tietty päivämäärä itsenäisyydelle ja kansanäänestys. Lisäksi hän vaati, 

että vapaata vientikauppaa ja maahanmuuttoa ei tultaisi kokonaan lopettamaan. 

Quezon myös uhkasi jäädä kokonaan pois Washingtoniin matkaavasta 

itsenäisyyslähetystöstä, mikäli Hurleyn hallinto ei olisi samoilla hänen kanssaan. 

Quezon korosti itse kansanäänestyksen olevan tärkeä poiketen Filippiinien 

kansalliskokouksen yleisestä näkemyksestä, sillä sen keskusteluissa ei asiaa pidetty 

kovinkaan ehdottomana vaatimuksena.530 Ilmeisesti kansanäänestys oli Quezonille 

jonkinlainen takaportti, joka tarvittaessa takaisi yhteistyön jatkumisen kauppa- ja 

turvallisuuspolitiikassa Yhdysvaltain kanssa. 

Sotaministeri Hurley ei kuitenkaan lämmennyt Quezonin ajatukselle laajentaa 

filippiiniläisten itsehallintoa nykyisen lain puitteissa. Quezon viittasi paluusta 

kenraalikuvernööri Harrisonin aikaan, jolloin filippiiniläiset muodostivat 

huomattavan osan hallituksesta.531 Toinen asia, jota Hurleyn oli vaikea ymmärtää, 

oli ajatus siitä, että itsenäistyminen sidottaisiin tiettyyn päivämäärään. Hänen 

mielestään täytyisi ensin kehittää kansakunta taloudellisesti itsenäiseksi ja myös 

poliittisesti valmiiksi kansakunnaksi. Hurleyn mukaan tällaista kehityksen 

etenemistä ei voisi ennustaa niin, että olisi tietty täsmällinen päivämäärä, jolloin 

kansakunta olisi valmis kestävään itsenäisyyteen.532 

BIA:n johtaja Parker oli samoilla linjoilla. Hänen tilannekatsauksensa mukaan 

Yhdysvaltain hallituksen olisi ollut kyseenalaista tukea autonomia–
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kansanäänestys-linjaa, sillä Filippiineillä tämän linjan kannatus oli lähinnä 

Quezonin varassa eikä se ei ollut kansalliskokouksen virallinen linja. Ministeri 

Hurleyn linja tiukentui marraskuun puolivälistä lähtien. Hän viestitti puhemies 

Quezonille, että itsenäisyys olisi huonoin vaihtoehto Filippiinien kansalle ja että 

niin kauan, kuin Yhdysvalloilla oli suvereniteetti saaristoa kohtaan, ei sen hallintoa 

tullut heikentää. Hurleyn lausunto sai Quezonin syyttämään häntä haluttomuudesta 

ratkaista ongelma yhteistyössä filippiiniläisten kanssa. 533  Vähän myöhemmin 

Quezon yritti vielä varakenraalikuvernööri George C. Butten kautta vedota 

Hooverin hallintoon autonomia–kansanäänestys-linjan puolesta. Butten 

välittämässä viestissä Quezon tuo esille pettymyksensä Hurleytä kohtaan, sillä hän 

oli laittanut kaiken peliin ja riskeerannut oman poliittisen tulevaisuutensa 

luodakseen kansalleen taloudellisesti ja poliittisesti paremman tulevaisuuden.534 

Tämä kuvastaa hyvin Quezonin peräänantamattomuutta, ja hänen pettymyksensä 

on hyvin ymmärrettävää. 

  Puhemies Quezonin ”purkauksella” oli ilmeinen vaikutus sotaministeri 

Hurleyhin sillä vastauksessaan ministeri tähdensi lykänneensä tieten tahtoen 

julkista kantaansa kysymyksessä, jotta Quezonin vastustajat eivät saisi tästä 

oletettavaa lisäpontta arvostella häntä. Hurley jatkoi vielä, että hän toivoi Quezonin 

kannan voittavan Filippiineillä käydyssä poliittisessa kädenväännössä. 535 

Eräänlaisena myönnytyksenä ja vastaantulona Quezon sähkötti 

varakenraalikuvernööri Butten kautta Hurleylle, että hänen mielestään voisi 

ratkaisun rakentaa vuonna 1924 esitetyn Fairfieldin lakiesityksen pohjalle. 536 

Kyseinen lakialoite rakentui malliin, jota oli sovellettu uusien osavaltioiden 

valtiollisessa kehittymisessä territoriosta osavaltioksi Yhdysvaltain liittovaltiossa. 

Tässä mallissa Filippiinit olisi saanut Yhdysvalloille alisteisen itsehallintoon 

perustuvan kansainyhteisömäisen aseman, jossa Yhdysvaltain presidenttiä olisi 

edustanut komissaari laajoin veto-oikeuksin. Saarivaltio olisi myös saanut luoda 

oman perustuslakinsa – kylläkin Yhdysvaltain mallin mukaisesti. 537  Quezonin 

ehdotus sopi Hurleylle, sillä se oli ilmeisen samansuuntainen sen kanssa, mitä 

Hurley oli itse ajatellut Filippiinien tulevaisuudesta.538 

                                                        
533 Hines MacArthurille 17.11.1931, BIA 364-822 
534 Varakenraalikuvernööri Butten kirje sotaministeri Hurleylle. 1.12.1931, BIA 364–834. 
535 Pedro Guevaran ja Camillo Osiaksen sähke Quezonille 1.12.1931, BIA 364–838,5. 
536 Butten sähke Hurleylle 3.12.1931, BIA 364–835. 
537 Powell 1936, 33–36 
538 Guevara Quezonille 3.12.1931, BIA 364–838,5. 
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3.6 Puolustukselliset näkökulmat nousevat esille – hallinto tiivistää 

rivinsä 

Palattuaan kotimaahansa sotaministeri Hurley joutui punnitsemaan uudessa valossa 

Kaukoidän strategista tilannetta, sillä samoihin aikoihin ajoittunut Mantšurian 

selkkaus 539  osoitti tilanteen Kaukoidässä olevan luultua epävakaampi. Hurley 

neuvotteli Filippiinien tilanteesta presidentti Hooverin kanssa. Hän sai presidentin 

vakuuttumaan siitä, että Filippiinit ei ollut vielä valmis itsenäisyyteen. 

Tärkeimpänä esteenä itsenäisyydelle molemmat pitivät yhä talouden epävakautta 

ja riippuvaisuutta Yhdysvalloista.540 

Vähän myöhemmin Hoover linjasi lehdistötilaisuudessa Filippiinien 

tulevaisuutta niin, että ”…[maalla] täytyy olla taloudellinen vapaus ennen, kuin 

poliittinen vapaus voi onnistua”. Hoover jatkoi, että Filippiinien itsenäisyydessä on 

kysymys ajasta, ei niinkään päämäärästä, sillä se on selkeä molemmille osapuolille. 

Mikäli itsenäisyys tulisi liian varhain, olisi seurauksena saarivaltion hallinnon 

tulojen romahtaminen ja koko talouden romahtaminen, Hoover jatkoi. Nopean 

itsenäistymisen sijaan Hoover oli valmis kannattamaan itsehallinnon asteittaista 

lisäämistä ja täten takamaan vakaan kehityksen jatkumista saarilla kohti 

itsenäisyyttä.541 Se, että Hoover suhtautui positiivisesti itsenäistymiseen – kunhan 

edellytykset olivat kunnossa ja aika oli oikea – nähtiin Filippiineillä positiivisena 

asiana. Esimerkiksi Philippine Herald uutisoi: ”Hoover taipuvainen 

itsenäisyydelle.” 542  Saattaa kuvitella, että tavallinen kadunmies olisi voinut 

helposti yhtyä Hooverin näkemykseen siitä, että olisi ollut tarpeetonta riskeerata 

koko kansakunnan tulevaisuus, jos vaihtoehtona oli vakauden takaava asteittainen 

kehitys kohti itsenäisyyttä. 

 Hooverin lisäksi ulkoministeri Stimson oli samoilla linjoilla Filippiinien- 

kysymyksen suhteen. Hän muistelmissaan toteaakin, että hänellä oli jatkossakin 

vaikutusta siihen, että Hoover pysyi nopean itsenäistymisen vastustajana. Hän oli 

jo ulkoministeriksi tulleessaan painottanut Hooverille kantaansa Filippiinien 

suhteen. 543  Poliittisesti Filippiinit oli haastava kysymys, sillä presidentti oli 

                                                        
539 Kyseessä oli ns. Mantšurian selkkaus, jossa Japanin armeijan Korean joukkojen komentaja kenraali 
Hayashi marssitti Kwantungin armeijan Mantšurian puolelle käyttäen tekosyynä lavastettua 
pommiattentaattia. Kenraalilla ei ollut hallituksensa lupaa hyökkäykseen. Kiina vetosi länsimaihin avun 
saamiseksi. Morison 1965, 11–12. 
540 ”The President’s News Conference of 27.10.1931.” Public Papers of the Presidents of the United 
States (Tästä eteenpäin PPPUS); Herbert Hoover 1931, 509. 
541 NYT 28.10.1931; The President’s News Conference of 27.10.1931; PPPUS, Hoover 1931, 509.  
542 PH, 28.5.1931. 
543 Stimson 1947, 155. 
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varmasti hyvin tietoinen siitä, että itsenäisyyden vastustaminen oli poliittisesti 

epäedullista, sillä asettuminen maan runsaslukuista viljelijäväestöä ja heitä 

edustavia järjestöjä vastaan olisi saattanut maksaa lähestyvissä vaaleissa miljoonia 

ääniä. Myöhemmin vaalikampanjassaan Hoover kalasteli Keskilännen farmareiden 

ääniä vaatimalla Hawes–Cutting-lakiin vielä alhaisempaa kiintiötä tullivapaalle 

sokerintuonnille.544 

Sotaministeri Hurley sai myös saarilla vierailleesta senaattori Vandenbergista 

hyvän liittolaisen ja yhteistyökumppanin senaattiin. Miehet olivat tiiviissä 

yhteistyössä, ja marraskuussa vuonna 1931 Vandenberg muotoili aikaisemmin 

esittämäänsä lakiesitystä niin, että talouden sopeuttamisaika olisi vain kymmenen 

vuotta ja että asteittainen tulli alkaisi Hurleyn pyynnöstä kymmenestä prosentista. 

Hurley ja Vanderberg olisivat halunneet vähintään noin 20–30 vuoden 

siirtymäaikaa, mutta taktisesti oli järkevämpää valita suhteellisen lyhyt 

siirtymäaika, sillä he toivoivat filippiiniläisten lähtevän Manuel Quezonin johdolla 

tukemaan kyseistä kymmenen vuoden siirtymäaikamallia.545 

Vahvistuneen kantansa tueksi sotaministeri Hurley pyysi hallituksen eri 

tahoilta lausuntoja Filippiineistä. Lokakuun puolivälissä vuonna maiden välistä 

kauppaa ja etenkin tullipolitiikkaa tutkinut kongressin tullikomissio raportoi 

maiden välisestä kaupasta. Komissio päätyi raportissaan siihen, että vapaakaupan 

loppuminen aiheuttaisi suhteellisesti ottaen suunnattomat tulomenetykset 

saarivaltion taloudelle. Raportissa korostettiin, että tulonmenetys ei tulisi 

aiheutumaan pelkästään sokerinvientitulojen romahtamisesta, sillä Filippiinien 

muiden vientituotteiden viennistä suuntautui 76 prosenttia Yhdysvaltoihin vuonna 

1929. 546  Tullikomission raportissa ei ollut juuri uutta tietoa, mutta Hurley 

hallintoineen tarvitsi tukea mielipiteilleen, sillä oli odotettavissa kädenväännön 

jatkuminen kongressin valiokunnissa. 

Theodore Friendin mukaan puolustuksellisesta tilanteesta Hurley sai armeijan 

esikunnalta selonteon, jonka mukaan Filippiinien puolustus oli kunnossa. 

Selonteko oli sinänsä hieman ristiriitainen, sillä apulaissotaministeri Frederick 

Huff Paynen mukaan Japani pystyisi saamaan saarille 300 000 sotilasta 30 päivässä. 

Näitä vastassa olisi 11 000 miehen vahvuiset joukot, joista 7 000 oli filippiiniläisiä 

värvättyjä. Eräänlaisena kuriositeettina mainittakoon, että Filippiineille sijoitetut 

                                                        
544  “Statement on Philippine Independence and Sugar Tariffs and Trade,” 7.11.1932 (Denver), 
PPPUS/Hoover, 1932–1933, 775–776; Address, Salt Lake City, 7.11.1932, PPPUS/Hoover, 1932–1933, 
786–787. 
545 Vandenberg Hurleylle, 3.11.1931. BIA 291-Vandenberg personal 
546 Vastaavasti Filippiinien tuonnista tuli 63 prosenttia mannermaalta vuonna 1929. NYT, 18.10.1931. 
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ilmavoimat koostuivat selonteon mukaan yhdeksästä pommikoneesta ja 

yhdestätoista tiedustelukoneesta. 547  Filippiinien puolustus oli ongelma 

sotaministeriölle. Jos saarivaltio ei olisi itsenäistymässä, sen puolustusta tuli 

vahvistaa. 

Friend oletettavasti viittaa Yhdysvaltain armeijan uuden esikuntapäällikön, 

prikaatinkenraali Douglas MacArthurin548  raporttiin Filippiinien puolustuksesta. 

Kyseisen sangen optimistisena pidettävän näkemyksen mukaan saaristo oli täysin 

puolustettavissa ulkopuolista invaasiota kohtaan. MacArthurilla oli läheiset 

henkilökohtaiset siteet saarille ja hän oli Manuel Quezonin läheinen ystävä. 

Sotaministeri Hurleyn tuella hänestä oli tullut armeijan esikuntapäällikkö. 549 

Vaikutti siltä, että MacArthuria ja Hurleytä yhdisti peräänantamaton ja 

vankkumaton asennoituminen Filippiinien jatkuvaan hallussapitoon. Golayn 

kirjoittaa melko suorasanaisesti, että MacArthur pelasi itselleen Hurleyn avulla 

armeijan esikuntapäällikön viran tukiessaan tätä Filippiinien kysymyksessä. 550 

MacArthur pyrki ilmeisesti säilyttämään hallituksen luottamuksen siihen, että 

Filippiinien puolustuksen kehittäminen oli edelleen kannattavaa. 

Pyydetyt lausunnot ja raportit auttoivat ulkoministeri Stimsonia ja sotamnisteri 

Hurleytä vakuuttumaan siitä, että Filippiinien-kysymys oli koko liittovaltion 

intressiä ajatellen ennen kaikkea puolustuspoliittinen ja kauppapoliittinen, ei 

niinkään protektionistinen, sillä Filippiineiltä tulevan vapaan tuonnin haitat olivat 

kansantaloudellisesti katsoen vähäiset verrattuna saarten strategiseen ja 

kaupalliseen merkitykseen. 

Hallituksessa esitettiin eriäviäkin mielipiteitä Kaukoidän puolustuspoliittisen 

tilanteen suhteen: jotkut tulkitsivat tilanteen siten, että sodanuhka Kaukoidässä oli 

jo nyt kasvanut niin suureksi, että oli aika tehdä myönnytyksiä Japania kohtaan 

keskinäisen sodan välttämiseksi. Hallituksen taloudellisena neuvonantajana 

kyseisenä aikana toiminut Herbert Feis muistelee ulkoministeriön Kaukoidän 

osaston päällikön Stanley K. Hornbeckin551  vaatineen, että Japanin uusi asema 

                                                        
547 Apulaissotaministeri Frederick Huff Payne sotaministeri Hurleylle, 2.10.1931. NARA, RG 364, box 
814; Friend 1965, 77. 
548 Vuonna 1944 viiden tähden kenraaliksi ylennetty Douglas MacArthur (1880–1964) on yhä yksi 
Yhdysvaltain arvostetuimpia ja samalla kiistellyimpiä sotilasjohtajia. Hänen uransa alkoi Filippiineillä, 
missä hänen isänsä palveli sotilashallinnon kuvernöörinä. MacArthur vietti lähes puolet elämästään 
Filippiineillä. Esikuntapäällikkönä hän aloitti elokuussa 1930. Manchester 1978, passim.  
549 MacArthur 1964, 88–89; James 1970, 342–343. 
550 Golay 1998, 292,  
551 Hornbeck oli todellinen Aasian asiantuntija. Hän oli asunut useita vuosia Kiinassa. Amerikassa hän 
oli luennoinut Aasian historiasta useissa yliopistoissa. 
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Kiinassa tulisi tunnustaa.552 Tällä linjauksella Hornbeck ilmeisesti haki jatkuvuutta 

Root–Takahira553-sopimuksen mukaiselle etupiirijaolle. Saattoi olla, että selkeällä 

etupiirijaolla Hornbeck pyrki vähentämään jännitteitä maiden kesken. Ilmeisesti 

kyseessä oli Hornbeckin kannanotto, sillä mitään virallista kantaa Japanin aseman 

tunnistamiseksi ei hallinto ottanut. Pikemminkin päinvastoin Yhdysvallat oli 

hyvinkin tuomitseva Japanin invaasioiden suhteen. 

Laivastolle Filippiinit merkitsi enemmän kuin armeijalle. Vaikka Filippiineillä 

ei ollutkaan vahvaa laivastotukikohtaa eikä sinne Washingtonin sopimuksen554 

mukaan saanut uutta linnoitettua tukikohtaa rakentaakaan, koettiin Filippiinien 

strateginen merkitys tärkeänä. On tutkittu, että armeijan todellisen näkemyksen 

mukaan saaret olivat sotilas- ja laivasto-operaatioita ajatellen riittämättömästi 

puolustetut ja että ne sijaitsivat liian kaukana lähimmästä tukikohdasta, Havaijin 

Oahusta.555 

Nähdäkseni laivastolla oli armeijaan verrattuna valoisammat näkemykset 

Filippiinien puolustamisesta. Laivaston suhtautumiseen vaikutti liittovaltion 

vastikään myöntämä huomattava lisämääräraha. Sijaintinsa ja luonnonsatamiensa 

puolesta Filippiineillä oli edelleen erityisen tärkeä strateginen merkitys 

Yhdysvaltain Tyynenmerenlaivastolle. 

BIA:n johtaja kenraalimajuri Parker piti linjauksessaan sotaministeri Hurleylle 

pahimpana ongelmana olevan epävarmuus saariston tulevaisuuden suhteen. Tämä 

epävarmuus tuli ratkaista mahdollisimman pian. Samalla hän peräänkuulutti sitä, 

että vaikka filippiiniläisillä olisi ehkä kykyä itsehallintoon, olisi se kuitenkin eri 

asia kuin toimivan hallituksen ylläpitäminen. 556 

 Kenraalikuvernööri Davis onnistui luomaan huomattavaa parannusta 

yhteistyöhön hallintonsa ja kansalliskokouksen välillä. Etenkin Quezonin kanssa 

yhteistyö oli sujuvaa. Alkuvuonna 1931 miehet ajautuivat tukkanuottasille 

Filippiinien korkeimman oikeuden virkamiesnimityksistä. Davis esitti kahta 

kenraalitason upseeria korkeimpaan oikeuteen, mutta Quezon protestoi nimitystä 

suoraan liittovaltion hallintoon perusteinaan se, että korkeimmasta oikeudesta ei 

                                                        
552 Feis, 1933, 301 
553 Sopimuksen solmivat Japanin Yhdysvaltainsuurlähettiläs paroni Takahira ja ulkoministeri Elihu 
Root Washingtonissa 1908. Sen pääsisältönä oli, että molemmat kunnioittivat toistensa läsnäoloa ja 
oikeuksia Kaukoidässä. Root–Takahira Agreement, November 30, 1908. SDUSH, Vol. 2, 26–28. 
554 Grenville 1974, 54–55. 
555 Friend 1965, 78–79. 
556  Parkerin muistio Hurleylle, 10.11.1931. BIA 364-426; Frank Le J. Parker Frank McIntyrelle, 
12.2.1932, BIA, 364-874-G. 
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tulisi tehdä sotilastuomioistuinta. 557  Kiistassa päästiin jonkinlaiseen 

kompromissiin niin, että lopulta heistä vain toinen nimitettiin. Ilmeisesti kyseessä 

oli muutenkin näiden kahden herrasmiehen, Davisin ja Quezonin, arvovaltaan 

liittyvä mittely. 

Davisia ja hänen hallintoaan oli työllistänyt runsaasti sotaministeri Hurleyltä 

alkuvuodesta 1931 tullut toimeksianto, jossa pyydettiin kattavaa selvitystä 

mahdollisista itsenäistymisen aiheuttamista seuraamuksista. Raportin 

ensimmäinen osa oli valmiina maaliskuussa, mutta sitä täydennettiin useaan 

otteeseen. Vastaava raportti pyydettiin myös Tyynenmeren Kauppakomppanian 

(PCC) arvostetulta presidentti Horace B. Pondilta. Elokuussa valmistuneen PCC:n 

raportin laskelmat olivat huomattavasti synkemmät kuin Davisin hallinnon 

tuottamassa raportissa. Davisin hallinnon raportin mukaan itsenäisyys tulisi 

aiheuttamaan saarivaltion viennistä saatujen tulojen 43,9 prosentin romahtamisen 

heti ensimmäisenä vuonna. PCC:n arvion mukaan vastaava lukema olisi tasan 50 

prosenttia. Davisin hallinto laski, että tuonti Yhdysvalloista laskisi 35 prosenttia, 

kun taas vastaava luku PCC:n raportissa oli peräti 65 prosenttia. 

Molemmat raportit olivat yksimielisiä siitä, että sokerin vienti Yhdysvaltoihin 

tulisi laskemaan nollaan – samoin kookosöljyn ja tupakan vienti. Pienenä 

valonpilkahduksena molemmissa raporteissa oli lisääntynyt kopran558 vienti, jonka 

kompensoiva vaikutus olisi kuitenkin minimaalinen. Kopra eli 

kookospähkinämassa oli yksi niitä harvoja tuotteita, josta tullia ei kannettu lainkaan. 

Kopraa käytettiin etupäässä karjan rehuna, mutta siitä oli mahdollista jalostaa 

kookosöljyä. Epävarmaa oli myös se, että tulisiko Filippiineiltä tuotava sokeri 

nauttimaan samaa alennettua 20 prosentin tullietua kuin Kuubasta tuotava sokeri. 

Mikäli näin olisi, Filippiinien tilanteessa siitä ei olisi hyötyä, sillä sokerin 

tuotantokustannukset ja sokerintuotannon palkkataso olivat maassa huomattavasti 

korkeammat kuin Kuubassa. PCC:n arvion mukaan oli todennäköistä, että 

Filippiinit ei itsenäisenä valtiona pääsisi nauttimaan samasta kahdenkeskeisestä 

tullietuudesta kuin Kuuba.559 

Davis pyysi presidentiltä eroa kenraalikuvernöörin tehtävistä kesällä 1931. 

Hooverille hän mainitsi syyksi vaimonsa huonon terveyden. Hoover vetosi 

Davisiin ja pyysi tätä jatkamaan vuoden loppuun. Mikään yllätys asia ei ollut, ja 

                                                        
557 Quezon Parkerille, 21.1.1931, BIA 364–6128. 
558 Kopra on kuivattua kookosvalkuaista, josta voi valmistaa kookosöljyä. Sitä käytetään myös karjan 
rehuna. 
559 Davis Hurleylle, 25.2.1931. BIA 364–772; 27.2.1931. BIA 364–772-a; Davisin muistio Hurleylle, 
15.8.1931. BIA 364-772; Davis Creed F. Coxillle, 18.9.1931. BIA 364-772. 
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lehtitietojen mukaan Davisin huhuttiin suunnitellen lähtöä suurlähettilääksi 

Lontooseen jo edellisenä kesänä. 560  Davisin irtisanoutuminen oli esillä hänen 

kohdatessaan presidentti Hooverin joulukuussa 1930, ja mitä ilmeisimmin Hoover 

olisi silloinkin halunnut Davisin jatkavan Filippiineillä.561 

Davis ajautui astetta pahemmalle törmäyskurssille filippiiniläispolitiikkojen 

kanssa avatessaan yhdeksättä kansalliskokouskautta heinäkuussa 1931. Davis toi 

suorasanaisesti esille itsenäisyyden Filippiinien taloudelle aiheuttamia 

seuraamuksia. Hän esitti vaihtoehtoisia laskelmia siitä talouden hyvästä 

kehityksestä, mihin senhetkisen valtiollisen statuksen jatkuessa olisi päästävissä.562 

Davis vetosi filippiiniläisiin kansalliskokousedustajiin, jotta nämä jättäisivät 

politikoinnin vähemmälle ja keskittyisivät saarten talousasioihin. Hän jatkoi, että 

kansalliskokouksen ”pork barrel” -talouspolitiikan563 sijaan tulisi keskittyä koko 

saariston talouden kehittämiseen ja julkisten varojen tasapuoliseen 

kohdentamiseen. 564  Tähän Davisin viimeiseen kansalliskokouksen 

avajaispuheeseen Filippiinien kongressin jäsenet reagoivat hyvin kielteisesti. 

Edustajainhuoneen enemmistöjohtaja Pedro Sabido hyökkäsi jyrkästi Davisia 

vastaan. Hänestä silloiset talousongelmat olivat seurausta (itsenäisyyden suhteen) 

epävarmasta tilanteesta, ja hän toivoi, että myös kenraalikuvernööri voisi ymmärtää 

tämän.565 Syyskuussa Davis ilmoitti jatkavansa kansalliskokouksen istuntokauden 

loppuun marraskuun alkuun. Samalla hän esitti presidentille pyynnön, että hänen 

jatkajansa olisi valittu ja saapunut siihen mennessä.566 

Kenraalikuvernöörinä Davis oli erittäin arvostettu ja työteliäs. Itsenäisyysasia 

Davisilla oli tapana sivuttaa siten, että hän totesi sen kuuluvan Yhdysvaltain 

kongressille ja että hän keskittyisi vain saarten hallintoon.567 Jopa filippiiniläiset 

lähteet ylistävät Davisin saavutuksia. Philippine Heraldin pääkirjoituksen 

mukaan ”filippiiniläiset halusivat eniten itsenäisyyttä, mutta heti toiseksi eniten he 

haluavat Dwight Davisin!” 568  Näyttää siltä, että Davis teki 

                                                        
560 The Washington Star 27.10.1930. 
561 The Washington Post 19.12.1930. Davis erosi lopulta 9.1.1932. Annual Report of the Governor 
General of the Philippine Islands for Calendar Year 1932.   
562 NYHT, 16.7.1931; 17.7.1931. 
563 “läskitynnyri-politiikka” = omaa etua ja oman alueensa etua tavoitteleva poliittinen toiminta.  
564 Annual report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1931, 66–76. 
NARA RG 350. 
565 NYT 18.7.1931.  
566 NYT, 29.91931. 
567 The American Chamber of Commerce Journal 12/1931; WP 19.12.1930. 
568 The Weekly Press Review’in artikkelissa siteerataan Philippine Heraldin pääkirjoitusta. Weekly Press 
Review 11.12.1931. NARA RG 364, box 62, Dawis; Lisää ylistyskirjoituksia: Juan F. Hilario, MB, 
18.6.1931. 
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poikkeuksen ”jäähyväispuheessaan” Filippiinien kansalliskokoukselle. Hän vietti 

viimeisiä päiviä saarilla ja ilmeisesti juuri siksi halusi tuoda salaamansa poliittisen 

kantansa julki seuraamuksista piittaamatta. Kenraalikuvernöörinä Davis lienee 

kuitenkin ollut poikkeus siinä mielessä, että hänen edeltäjänsä ja seuraajansa ottivat 

huomattavasti enemmän kantaa saarten poliittiseen tilanteeseen. Valitsemalla 

virkamiesmäisen linjan saattoi ainakin turvata paremmin omat 

työskentelyolosuhteet saarilla tässä vuosi vuodelta kuumenevassa poliittisessa 

tilanteessa. Davisilla oli varmasti ollut edellä mainittu pääkirjoitus huomioiden 

rakentava ja lähentävä vaikutus amerikkalaisen hallinnon ja filippiiniläisten 

suhteisiin. 

Virkamiesmäisestä suhtautumistavasta huolimatta Davis oli erityisen 

huolestunut Filippiinien tulevaisuudesta. Vuosiraportissaan hän toi esille, että 

Filippiinien talous oli hyvin heikolla pohjalla kestävää kehitystä silmällä pitäen. 

Hänen mielestään etenkin sosiaalinen eriarvoisuus oli voimistunut parin viime 

vuoden aikana ja muutenkin oli erityisen huono aika itsenäistymiseen juuri nyt. 

Taloudellisen yhteistyön jatkuminen Yhdysvaltain kanssa olisi hänen mukaansa 

ehdoton edellytys maan kehittymisen kanalta. 569  Davis suhtautui epäilevästi 

Filippiineillä Manuel Roxaksen johdolla aloitettuun talouden uudistamisohjelmaan, 

jolla maata yritettäisiin tehdä omavaraisemmaksi elintarvikkeiden suhteen sekä 

vähemmän riippuvaiseksi emämaansa vapaakaupasta. Uudistamisohjelman 

menetelmät olivat lähinnä suosittelevia, ja Roxaksen esittämät lisäverot muun 

muassa sokerintuottajille kohtasivat ankaraa kritiikkiä.570 

 Joulukuussa 1931 sotaministeri Hurley ja mantereelle palannut 

kenraalikuvernöörin virastaan irtisanoutunut Davis tapasivat presidentti Hooverin 

Valkoisessa talossa. Lehdistön mukaan he keskustelivat pitkään Filippiinien 

tilanteesta. Päällimmäisenä viestinään Hurley ja Davis vakuuttelivat presidentille, 

että Filippiinien taloudellinen tilanne ei olisi ollenkaan otollinen itsenäistymiselle 

ja että olisi tehtävä kaikki voitava itsenäisyyden lykkäämiseksi.571 

 Spekuloinnit Dwight F. Davisin seuraajasta kenraalikuvernööriksi alkoivat 

välittömästi. Muuttuneessa poliittisessa tilanteessa tässä asemassa oli aikaisempaa 

enemmän poliittista paino- ja julkisuusarvoa. Vahvimpana ehdokkaina virkaan 

pidettiin Puerto Ricon kuvernööriä Theodore Roosevelt Jr:a. Toisena vahvana 

seuraajana pidettiin kenraalimajuri Frank McCoyta. Edellisellä arveltiin olevan 

presidentti Hooverin tuki, kun taas jälkimmäisellä olisi ollut ulkoministeri 

                                                        
569 Annual Report of Governor–General 1931, 66–76. 
570 NYT, 26.10.1931. 
571 PH, 21.1.1932; WP, 19.12.1931. 



150 

Stimsonin tuki. McCoylla tiedettiin olevan enemmän kokemusta Filippiinien 

asioista.572 Presidentti Hoover päätyi nimittämään Rooseveltin Davisin seuraajaksi 

Filippiineille. 

Myös julkisuudessa lisääntyi keskustelu Filippiinien aiheuttamasta 

turvallisuusriskistä. Ääripäätä edustanut, lehdistössä esiintuotu ja ilmeisesti 

yliopistopiireistä liikkeelle lähtenyt ulkopoliittinen mielipide oli, että Filippiinien 

puolustus tulisi luovuttaa vapaaehtoisesti Japanin hallintaan. Tämän ajatus ei 

saanut Yhdysvaltain hallinnossa eikä kongressissa eikä lopulta julkisuudessakaan 

kannatusta, vaan se torjuttiin aika suorin sanankääntein.573  Kyseinen mielipide 

osoittaa osaltaan sen, että Japanista oli tullut todellinen turvallisuusuhka 

Yhdysvalloille. 

Talouden maalimanlaajuiseksi levinnyt laskusuhdanne koetteli kovalla kädellä 

myös Aasian maita – erityisesti Japania, jonka teollisuus kärsi raaka-ainepulasta. 

Valmiille tuotteille ei löytynyt enää riittävässä määrin markkinoita. Japani pyrki 

toisin kuin Yhdysvallat lamakauden puhjettua laajentamaan ja elvyttämään 

ulkomaankauppaansa. Tehtävä oli hyvin vaikea, sillä maa toisensa jälkeen korotti 

tulleja. Japanin armeija käytti hyväkseen maan taloudellista alamäkeä ja kansan 

tyytymättömyyttä lisäten vaikutusvaltaansa maan johdossa. 574  Vajaan kahden 

tuhannen kilometrin päässä sijaitseva Filippiinit oli ilmeisen houkutteleva 

markkina-alue runsaan väestönsä vuoksi, ja myös saariston rikkaat luonnonvarat 

houkuttelivat. 

Yhdysvaltain ja Japanin suhteet olivat olleet kiihtyvästä kilpavarustelusta 

huolimatta suhteellisen vakaat Root–Takahira-sopimuksen hengessä. 1920-luvun 

alussa Yhdysvaltain senaatti oli luopunut Filippiinien linnoittamisoikeudesta 

myönnytyksenä Japania kohtaan, jotta maa suostui Washingtonin sopimuksen575 

mukaiseen sotalaivastojen rajoittamiseen. Sopimuksen solmimisen jälkeen Japani 

oli tiukasti pysytellyt sopimuksen mukaisen laivaston ylärajan tuntumassa, kun taas 

Yhdysvallat oli jäänyt tonnistonsa ylärajasta jälkeen.576  1920-luvun puolivälistä 

lähtien Japanin ja Yhdysvaltain suhteisiin syntyi jännitteitä. Yhdysvaltain 

Japaninsuurlähettiläs ja Aasian asiantuntija Joseph C. Grew piti suurimpana syynä 

                                                        
572 NYHT, 24.6.1931. 
573 Ks. esim. PH, 7.5.1931. 
574 Ks. esim. Ferrel 1957, 18. 
575 Washingtonin Konferenssi 1921–22: sopimuksen mukaan sopijamaat rajoittivat vuoteen 1936 saakka 
sotalaivastonsa kokoa niin, että Yhdysvaltain, Ison–Britannian ja Japanin tonniston suhde oli 5–5–3. 
Samoin rajoitettiin uusien linnoitusten rakentaminen Tyynellemerelle. Grenville 1974, 54–55. 
576 Pratt 1965, 322–329. 
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tähän maahanmuuttolakia vuodelta 1924, joka kieltämällä japanilaisten 

maahanmuuton syrji ja loukkasi japanilaisia.577 

Syyskuussa vuonna 1931 Japanin armeijan joukot vähäisen syyn turvin 

valtasivat kiinalaisten hallitsemia alueita Mantšuriassa. 578  Kiina vetosi 

Kansainliittoon pyytäen tältä apua. Japanin tekemä hyökkäys jakoi merkittävästi 

mielipiteitä Washingtonissa. Kaikki eivät suoraan tuominneet Japania. Esimerkiksi 

Julius W. Prattin mukaan osa ulkoministeriön asiantuntijoista katsoi Japanin vain 

suojelleen oikeuksiaan Manner-Aasiassa. Ulkoministeri Stimson tuomitsi Japanin 

invaasion ja halusi tehdä yhteistyötä Kansainliiton kanssa. 579  Selkkaus herätti 

laajaa turvallisuuspoliittista keskustelua, joka Stanley Karnowin päätelmien 

mukaan voimisti isolationistisia näkemyksiä liittovaltiossa: Filippiinit koettiin 

entistä suurempana turvallisuuspoliittisena uhkana. 580  Japanin invaasiota 

Mantšuriaan seurasi Kiinan boikotti japanilaisia tuotteita kohtaan. Boikotti levisi 

Filippiineille, mutta se jäi vaikutuksiltaan vähäiseksi siitäkin huolimatta, että 

huomattava osa saariston vähittäiskaupasta oli kiinalaisten hallussa. Boikotin 

lisäksi joitakin vähäisiä yhteenottoja raportoitiin japanilais- ja kiinalaisväestön 

kesken.581 

 Kansainliitto oli melkoisen voimaton Japanin vallatessa kiinalaisalueita 

Mantsuriassa. Kaukoidästä tuli hetkessä maailmanpolitiikan keskeinen näyttämö, 

ja ulkopoliittinen huomio kiinnittyi useiksi kuukausiksi Kaukoitään. Warren I. 

Cohen painottaa sitä, että vaikka selkkaus Mantšuriassa oli kiinnittänyt 

yhdysvaltalaisten rauhanliikkeiden huomion Kaukoitään, ei niiden parissa 

merkittävästi vaadittu Filippiineiltä vetäytymistä vaan pikemminkin koettiin 

myötätuntoa filippiiniläisiä kohtaan. 582  Cohenin johtopäätös tulee 

ymmärrettävämmäksi, koska rauhanaktivistit ja Filippiinien itsenäisyyttä 

vilpittömässä mielessä ajaneet olivat luottaneet Japanin rauhantahtoisuuteen. 

Japanin aggressiot olivat kuitenkin osoittaneet, että filippiiniläiset elivät todellisen 

uhan alla Japanin naapurina. Cohenin mukaan rauhanliikkeet aktivoituivat 

                                                        
577 The Ambassador in Japan (Grew) to the Secretary of State, January 1, 1937, Foreign Relations of the 
United States (Tästä eteenpäin käytän lyhennettä FRUS) 1937, Vol. 3, The Far East, 1. 
578 Morison 1965. 11–12. 
579 Pratt 1965, 348–349. 
580 Karnow 1990, 252–253. 
581 WP, 19.12.1931. 
582 Filippiineihin myötämielisesti suhtautuvista järjestöistä Cohen luettelee seuraavat: Interorganization 
Council on Disarmament (ICD), Federal Council of Churches of Christ, Foreign Policy Association, 
League of Nations Association, National Council for the Prevention of War, Women’s League for Peace 
ja Freedom. Cohen 1973, 422–434. 
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Filippiinien suhteen vasta pari vuotta myöhemmin ja alkoivat aktiivisemmin ajaa 

Filippiineistä luopumista ja saariston julistamista puolueettomaksi. 

Hyökkäystä seuranneina kuukausina ulkoministeri Stimson keskittyi 

Japaninvastaisiin toimiin. Suhteet Japanin kanssa kiristyivät jopa niin, että Stimson 

kehotti laivaston operatiivista komentajaa olemaan valmiudessa yllätyshyökkäystä 

vastaan. 583  Japanin aggressiot saivat myös kongressin huomion kääntymään 

Kaukoidän suuntaan. Poliittisen historian tutkija L. Ethan Ellis painottaa, että 

republikaaneille tilanne oli haastavampi, sillä oli heidän politiikkansa mukaista 

jatkaa Kiinan avointen ovien politiikkaa ja voimakasta läsnäoloa Kaukoidän 

alueella. Tästä syystä Filippiinien tulevaisuus korostui entistä enemmän Kaukoidän 

politiikassa.584 

Ellisin mukaan republikaanien politiikassa oli nähtävissä muutoksia; se oli yhä 

voimakkaammin astumassa isolationismin tielle.585 Mantšurian tapahtumat olivat 

vielä vuoden lopulla kovin sekavana ihmisten mielissä. Tapahtuman tutkinta oli 

kesken ja oltiin ikään kuin odottavalla kannalla. Caroll L. Beedy totesikin 

artikkelissaan, että ajankohta Filippiinien itsenäistymiselle oli mitä huonoin 

viitaten muun muassa Intian ja Kiinan sisäisiin levottomuuksiin.586 Filippiineihin 

suhtautumisessa alkoi olla yhä enemmän puolustuspoliittista sisältöä. Tässä 

vaiheessa alkoivat Yhdysvaltain läsnäolosta Kaukoidässä hyötyneet maat 

huolestua kehityksestä. Erityisesti Australiassa ja Hollannissa uskottiin Japanin 

yltyvän laajentamaan alueitaan. 

Yksi asia, mistä epäilemättä oltiin sangen yksimieleisiä, oli Filippiinien 

tilanteen epävarmuuden aiheuttamat seuraukset. Investointien määrä saarille oli 

vähentynyt jyrkästi – tähän osaltaan vaikutti talouden yleinen laskusuunta, mutta 

eniten epävarmuus saarten tulevaisuudesta. Sanomalehdistöstä etenkin NYHT oli 

erityisen huolissaan tästä epävarmuuden tilasta, joka tulisi saada mahdollisimman 

nopeasti ratkaistua.587 Sangen yksimielisiä varmaan oltiinkin siitä, että asia tulisi 

ratkaista. Filippiinien itsenäisyyttä vastustavat olivat ymmärrettävästi valmiimpia 

asian jarruttelemiseen siitäkin huolimatta, että saariston taloudelle oli 

epävarmuuden tilasta haittaa. 

                                                        
583 Current 1961, 97–102; vrt. Ferrel 1957, 183–188.  
584 Ellis 1968, 293, 367–368. 
585 Ibid. 
586 Edustajainhuoneen jäsen Caroll L. Beedy. Congressional Digest, May 1931, 153. 
587 Ks. esim. Pääkirjoitus, NYHT, 20.6.1931. 
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3.7 Yhteenvetoa tilanteesta    

Vuoden 1931 lopulla oli tultu siihen tilanteeseen, että joulukuussa aloittava 72. 

kongressi ei voinut enää sivuttaa Filippiinien itsenäisyyskysymystä. Ulkoministeri 

Stimsonin muistelmiin viitaten ainakin senaatin ulkoasiainvaliokunnassa selkeä 

enemmistö oli jo asettunut tukemaan Hawesin ja Cuttingin lakiesitystä Filippiinien 

itsenäisyydestä. Lain kannattajat koostuivat pääosin demokraateista, 

maatalousblokkiin kuuluvista republikaaneista sekä länsirannikon siirtolaisuutta 

vastustavista kongressiedustajista ja senaattoreista. 

 Tunnettu journalisti Richard V. Oulham kiteytti muuttuneen tilanteen 

seuraavasti: ”Filippiinien ongelma on vaihtanut kasvoja; aikaisemmin se oli 

poliittinen ongelma, jolla oli taloudellisia seurannaisvaikutuksia – nyt siitä on tullut 

taloudellinen ongelma poliittisine lisäkkeineen.” Oulham totesi 

itsenäisyyskysymyksen muuttuneen myös siten, että ”…aikaisemmin 

itsenäisyysvaatimukset ovat tulleet Filippiineiltä – kun ne nyt tulevat kotimaasta. 

Filippiiniläiset ovat menettäneet pallon omassa asiassaan.” 588  Oulham kiteytti 

poliittisen tilanteen hyvin muutamaan lauseeseen. 

Vaikka presidentti Hoover ja hänen hallintonsa olivat itsenäisyyttä vastaan, oli 

Hoover melkoisen passiivinen asian suhteen. Lähteistä ei ole löydettävissä hänen 

suoranaista ilmaisua suhtatumisestaan itsenäisyyskysymykseen. Silti voisi olettaa, 

että hän antoi vaisuilla kannanotoillaan epäsuoran tukensa viljelijäväestölle. On 

hyvä muistaa, että Hoover oli itse lähtöisin maatilalta Iowan osavaltiosta, jossa 

myös sokerijuurikasta viljeltiin. Hän jossain määrin joutui oman hallituksen ja 

vaikeuksissa elävän viljelijäväestön väliin. Saattoikin olla, että Filippiinien suhteen 

Hooverin taktiikkana oli kysymyksen viivyttely ja toive paremmista taloudellisista 

ajoista. Hoover yritti ilmeisen tietoisesti pitää matalaa profiilia itsenäisyysasian 

suhteen, sillä syksyn 1932 presidentinvaalit eittämättä vaikuttivat jo presidentin 

poliittisiin linjauksiin. 

Hawesin ja Cuttingin lain ajamisessa näkyi selvä populistinen ote. Sen 

sisällössä ei tuntunut olevan erityisiä vähimmäistavoitteita, joista olisi ollut 

välttämätöntä pitää kiinni. Lain esittelijöille ainoastaan itsenäisyys tavalla tai 

toisella tuntui olevan varsinainen tavoite. Eri tahot keskittyivät niihin lain kohtiin, 

joilla oli merkitystä heille itselleen tai heidän edustamilleen tahoille. Ilmeisen 

selvältä alkoi näyttää, että ilman jonkinasteista siirtymäaikaa lakia ei tultaisi 

säätämään. Maan viljelijäväestöä edustanut maatalousblokki ajoi päättäväisesti 
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tiukkoja tuontikiintiöitä Filippiineille. Viljelijät ilmeisesti toivoivat nopeampia 

toimenpiteitä Filippiinien vapaatuonnin rajoittamiseksi. Osa blokkiin kuuluneista 

piti esitettyä lakia jo alun perin epäonnistuneena, koska se oli liian myötämielinen 

filippiiniläisille. Filippiinien tuonnin vähäisestä vaikutuksesta amerikkalaisille 

viljelijöille esitetyt selkeät faktat eivät saaneet blokin mielipidettä kääntymään. 

Tämä lisää osaltaan syytä epäillä sitä, että taustalla vaikuttivat rahakkaat Kuuban 

sokerintuotantoon investoineet tahot. Myös monet edellä esiin tuodut seikat 

vahvistavat tätä näkemystä. 

Sanomalehtitiedot ilmaisevat, että maan lehdistö ja sen ainakin jossain määrin 

edustama yleinen mielipide vastusti itsenäisyyttä. Oletettavaa on kuitenkin, että 

puolustukselliset tekijät ja Aasian uhkakuvat alkoivat vaikuttaa yleiseen 

mielipiteeseen tai että ainakin ne lisäsivät hallituksen päänvaivaa Filippiinien 

kysymyksen suhteen. Puolustuspoliittinen päävastuu oli silti kongressilla sen 

myöntämien puolustusmäärärahojen muodossa. 

Vaikutti siltä, että filippiiniläisten tuella oli tärkeä moraalinen tehtävä 

pyrittäessä peittelemään itsenäisyyslain kaupallista lähtökohtaa. Filippiiniläiset 

pyrkivät yhteistyöhön itsenäisyyslakia ajaneiden kanssa. Paradoksaalista tässä 

yhteistyössä oli että, että filippiiniläisten itsenäisyyslähetystön yhteistyötahot 

pyrkivät hyötymään heidän kustannuksellaan. Paheneva taloudellinen tilanne 

maassa lisäsi itsenäisyyden kannatusta. Teoriassa Filippiinien-kysymys oli 

ulkopoliittinen, mutta siitä oli tullut enemmän talouspoliittinen – tai pikemminkin 

tullipoliittinen kysymys. 

Itsenäisyyslain lähtökohdat sytyttävät kysymään, onko liian hatara olettamus, 

että pelkästään mannermaan sokerintuottajat olivat Filippiinien itsenäisyyden 

kannalla. Näinhän yleisesti oletetaan. Seuraavassa pääluvussa syvennyn 

tarkastelemaan lähemmin tapahtumia kongressissa. Hawes–Cutting-lain 

edustajainhuoneessa saama ylivoimainen kannatus herätti uusia tahoja 

vastustamaan lakia. Yleistä mielipidettä ainakin jossain määrin heijasteleva 

lehdistö alkoi nousta merkittäväksi lakia vastustavaksi tahoksi. Kiistan aikana 

maan päälehtien artikkeleita siteerattiin ja liitettiin liitteiksi kongressin 

pöytäkirjoihin runsaasti. 

Vaikutti siltä, että huomattava osa filippiiniläispolitikoista ei enää välttämättä 

halunnut välitöntä itsenäisyyttä, jos se tarkoitti vapaakaupan loppumista ja talouden 

romahtamista. Jopa autonomian jatkuminen olisi parempi vaihtoehto, mikäli se 

tarkoittaisi vapaakaupan jatkumista – näin ainakin puhemies Manuel Quezon 
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linjasi omaa näkemystään ennen kongressin istuntokauden alkua. 589  Osa 

Filippiinien sanomalehdistäkin oli kallistunut maltillisemmalle kannalle 

itsenäisyyden suhteen. Kansasta valtaosa sekä myös valtaosa lehdistöstä vannoivat 

edelleen kansallishenkisesti mahdollisimman nopean itsenäistymisen nimeen. 

Suhtautumisen muutos maltillisempaan suuntaan tapahtui Filippiineillä 

huomattavan nopeasti – etenkin lehdistön keskuudessa. Edelleenkään kansa ei 

lämmennyt siirtymäajalle ja taloudellisille aspekteille itsenäisyyden suhteen. Sen 

sijaa poliitikoista yhä useampi alkoi kallistua autonomisen siirtymä- ja 

sopeuttamisajan välttämättömyyteen. Edelleenkään tätä ei voinut julkisesti tuoda 

esiin, vaikka osa maan sanomalehdistä näin tekikin. Kansan poliittinen 

asennoitumien oli edelleen hyvin tunnepitoista, ja asioihin reagoitiin usein 

välittömästi. Vaikutti siltä, että ainoastaan Manuel Quezonilla oli riittävästi 

arvovaltaa lausua aidot mielipiteensä julkisesti. Muille se useimmiten merkitsi 

poliittista itsemurhayritystä, joidenkin kohdalla niin tapahtuikin. 

Senaattori Hawesin epäonnistuneeksi luonnehditulla vierailulla Filippiineille 

näyttäisi olleen päinvastainen vaikutus, kuin hän itse oli toivonut. Hawesin 

esiintyminen saarilla oli läpinäkyvää. Ainakin osa valveutuneemmasta väestöstä ja 

osa valtalehdistöstä näki senaattorin pyrkimyksien takana olleet todelliset 

motivaatiot itsenäisyyden suhteen. Myös Hawesin poliittinen maine liittovaltion 

puolella koki kovan kolauksen lehdistön ansiosta. Tätä seikkaa ei ole aiemmassa 

tutkimuksessa tuotu julki. 

Vuoden 1931 aikana Filippiineillä havahduttiin siihen tosiasiaan, että saariston 

turvallisuus ei välttämättä olisikaan taattu itsenäisenä valtiona. Turvallisuusuhkia 

tiedostettiin tulevan sekä sisältä että ulkoa päin. Japanin liikehdinnät Manner-

Aasian puolella osaltaan lietsoivat turvattomuuden tunnetta. 

Myös liittovaltion kongressissa alkoi olla yleisesti tiedossa, että puhemies 

Quezon ja muutamat muut merkittävät filippiiniläisjohtajat olivat muuttaneet 

kantaansa maltillisemmaksi. Etenkin Filippiineillä käyty poliittinen episodi, jossa 

Quezon laittoi itsensä likoon eroten senaatista itsenäisyyskiistan aikaan, herätti 

huomiota liittovaltion senaatissa. Hawes yritti valheellisesti puolustaa Quezonia 

esittäen senaatille, että Quezonin eroaminen Filippiinien senaatista ja 

kansallispuolueesta johtui hänen sairastelustaan eikä poliittisista kiistoista. 590 

Erimielisyyksistä huolimatta Quezon pyydettiin takaisin senaatin johtoon ja 

puolueeseen. Kyseessä oli mitä ilmeisemmin kiivasluonteisena tunnetun Quezonin 
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poliittisverbaalinen painostus. Oletettavasti osa kansalliskokouksesta kääntyi 

itsenäisyysasiassa enemmän Quezonin mukaiselle linjalle. 

Yhdysvaltain hallituksen edustajiakin vieraili Filippiineillä. Vierailut osaltaan 

tekivät hallituksen entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että saaristo ei todella ollut 

ainakaan taloudellisesti valmis itsenäisyyteen. Hallinnossa katsottiin, että 

vähintään noin 20–30 vuoden sopeuttava siirtymäaika olisi välttämätön. Nopea 

itsenäistyminen ja vapaakaupan loppuminen olisi katastrofaalista saarten taloudelle 

ja sitä myötä koko saariston tulevaisuudelle. 

Kun 72. kongressin ensimmäinen istuntokausi alkaessa arveltiin, 

itsenäisyyslain hyväksynnälle olevan otolliset mahdollisuudet etenkin, kun 

edustajainhuoneessa demokraatit olivat päässeet enemmistöasemaan ja 

senaatissakin heillä oli enää vain kahden paikan vähemmistö. Toisaalta esimerkiksi 

kokenut senaattori Borah arvioi, että Filippiinien itsenäisyyden suhteen oli niin 

monenlaisia mielipiteitä, että tuskin koko tulevalla istuntokaudella saataisiin 

lainsäädäntöä aikaiseksi kysymyksessä.591  Jälkeenpäin voi todeta, että kokemus 

näkyi senaattorin ennustuksessa. 

Poliittisen historian tutkija L. Ethan Ellis on ilmeisen oikeassa siinä, että 

republikaanisen puolueen kanta Filippiinien suhteen alkoi selvästikin rakoilla, 

mutta puolue oli monessa muussakin ajankohtaisessa asiassa jakaantunut enemmän 

kuin demokraatit. 592  Yksi esimerkki puoluetta jakaneesta kysymyksestä olivat 

tullien korotukset. Garel A. Grunder ja William E. Livezey uskoivat 

republikaanisen puolueen rakoilun johtuvan siitä, että puolueen sisällä eli vielä 

vahvana edistysmielinen (progressivism) siipi, joka helposti erottautui 

valtaryhmästä.593 Suhteessa Filippiineihin näyttäisi olennaisena tekijänä olleen sen, 

että republikaaniset farmarit katsoivat etunsa tulevan paremmin ajetuksi 

demokraattien mukaisella Filippiinien itsenäisyyden tavoittelulla. He olivatkin 

ilmeisen otollinen kohderyhmä viljelijäjärjestöjen propagandalle. 

Oletettavaa olikin, että itsenäisyyskiista ei ollut kovinkaan paljon 

puoluepoliittisesti jakaantunut, päinvastoin, kuin usein aikaisemmissa 

tutkimuksissa ja yleisteoksissa mainitaan. Kongressi ajaa itsenäisyyslain 

päätökseen talvella 1932–1933 – Hoover hallituksineen lakia vastaan 

                                                        
591 NYT, 28.10.1931. 
592 Ellis 1968, 293. 
593 Grunder & Livezey 1951, 195. 
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4 Kongressi ajaa itsenäisyyslain päätökseen 
talvella 1932–1933 – Hoover hallituksineen 
lakia vastaan 

4.1 Keskustelu Filippiineistä kiihtyy 

Yhdysvaltain 72. kongressi aloitti ensimmäisen istuntokautensa joulukuun alussa 

vuonna 1931. Edellisen kongressin viimeisestä istuntokaudesta oli kulunut aikaa jo 

yli yhdeksän kuukautta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana liittovaltio oli vajonnut 

yhä syvemmälle lamaan. Filippiinien itsenäisyyskysymys oli jätetty aloittavan 

kongressin ratkaistavaksi. Tuleva istuntokausi oli merkittävä siinäkin mielessä, että 

se edelsi syksyn 1932 vaaleja, jolloin kongressin vaalien lisäksi tultiin käymään 

presidentin vaalit. 

Tässä luvussa syvennyn tutkimaan itsenäisyyslain ympärillä käytyä 

keskustelua kongressin molemmissa huoneissa. Erityisesti analysoin niitä tekijöitä, 

jotka saivat kongressiedustajien ja senaattoreiden enemmistön siirtymään lain 

kannattajaksi, vaikka lehdistö ja hallitus olivat lakia vastaan. Tutkin myös 

filippiiniläisten vaikutusta asioiden kulkuun. Juuri tämä aika on keskeinen 

tutkimuksen kannalta, sillä kyseiseen aikaan liittyy itsenäisyyslain säätäminen ja 

ensimmäinen hyväksyminen kongressissa. 

Eräs aikaisemmin mainitsematon itsenäisyyttä ehdottomasti vastustanut ryhmä 

oli Filippiineillä asunut amerikkalainen vähemmistö. Heitä asusti saarilla noin 

kuusi tuhatta, ja valtaosa Manilan alueella. Manilan-amerikkalaisiksi kutsuttujen 

Filippiinien amerikkalaisten 594  merkitys itsenäisyyskysymykseen jäi ilmeisen 

vähäiseksi, sillä heidän oli vaikea saada mielipidettään esille mannermaalla.  

Mantereella asuvilla amerikkalaisilla henkilöillä ja yrityksillä, joilla oli 

taloudellisia intressejä Filippiineillä, oli helpompi vaikuttaa itsenäisyysasiaan. 

Theodore Friend on eritellyt tarkemmin näitä piirejä ja jakanut ne neljään ryhmään: 

1) saarille investoineet amerikkalaiset yritykset, joista suurimpia ja tunnetuimpia 

olivat Standard Oil, RCA ja California Packing Company. 2) filippiiniläisten 

verovapaiden tuotteiden tuottajat ja maahantuojat. 3) Filippiinien verovapaille 

markkinoille vietävien tuotteiden valmistajat ja kauppiaat. 4) viimeisenä ryhmänä 

Friend mainitsee edellä mainitut Manilan–amerikkalaiset -vähemmistön. Toinen ja 

kolmas ryhmittymä olivat voimakkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat. Heidän 

merkittävin vaikutuselin oli New Yorkissa toimipaikkaansa pitävä Filippiiniläis–

                                                        
594 ”Manila–Americans” 



158 

Amerikkalainen Kauppakamari (PACC), joka järjesti muun muassa 

tiedotuskampanjoita lehdistössä. 595  Kyseinen kauppakamari oli Yhdysvaltain 

suurin ja merkittävin manner-liittovaltion ulkopuolisista kauppakamareista. Jo 

vuonna 1925 siihen kuului 1200 Filippiineillä asuvaa jäsentä.596 Aikaisemmin tuli 

esille, että ns. Manilan–amerikkalaisten oli vaikea saada ääntään kuuluviin. PACC 

oli oletettavasti paras kanava myös heille, vaikka se edusti kaupallista tahoa. Myös 

saarilla ilmestyvä lehdistö oli yksi heidän vaikutuskanavansa siltä osin, kun saarten 

lehdistöä seurattiin mannermaalla. 

David Bernstein painottaa, että muutamat suurehkot amerikkalaiset yritykset 

olivat keskittäneet koko toimintansa Filippiineille. Nämä yritykset ymmärrettävästi 

vastustivat kaikkein kiivaimmin itsenäisyyttä peläten toimintansa vaikeutumista. 

Lisäksi Yhdysvalloissa löytyi vielä konservatiivisia piirejä, jotka uskoivat 

yhä ”läntiseen imperialismiin”. Oli myös liberaaleja, jotka ajattelivat tilannetta 

aidon humanitaariselta kannalta filippiiniläisten etu mielessään. He epäilivät 

Filippiinien selviytymistä ilman Yhdysvaltain tukea. 597  Miksi sitten näiden 

suhteellisen lukuisten ryhmien vaikutus ei näkynyt siinä määrin kuin 

maatalouspiirien? 

Amerikkalaiset suuryritykset ehkä uskoivat, että ne pystyisivät jatkamaan 

toimintaa saarilla itsenäisyyden jälkeenkin. Toisaalta kymmenen vuoden 

siirtymäaika oli pitkä suurenkin yrityksen toimintastrategiassa. Luulisi, että näiltä 

yrityksiltä olisi tarvittaessa löytynyt rahaa kampanjointiin ja propagandaan. 

Puuvillatuotteille Filippiinien markkinat olivat parhaat koko Aasiassa. Tämän 

teollisuussektorin reagointi oli jälkijättöistä, ja kyseinen teollisuus heräsikin vähän 

liian myöhään, kuten tuonnempana näemme. 

Herää kysymys, miten maatalouspiirit rahoittivat kampanjansa. 

Maataloustuottajien tulot olivat laskeneet jyrkästi. Luulisi, että tämä olisi 

heijastunut myös heidän järjestöihinsä. Kuitenkin he pystyivät jatkamaan yhä 

kiivaammin kampanjaansa Filippiinien itsenäisyyslain puolesta. 598  Ei siis voi 

välttyä olettamukselta, että rahoitusta mahdollisesti virtasi jostakin ulkopuolelta. 

Muut itsenäisyyttä vastustavat tahot pysyivät tiukasti kiinni kannassaan. 

Yhdysvaltain lehdistön osalta tehtiin tarkempi katselmus keväällä 1932. Tässä 

kongressissakin julkaistussa tutkimuksessa siteerattiin laajalti sanomalehtiä eri 

                                                        
595 Friend 1965, 81–82. 
596 ”Philippine Independence; Shall it be Granted, and if so, under “what conditions?” Discussed by Hon. 
Newton W. Gilbert and Dr. Henry Parker Willis, A Stenographic Report. 4–5. 
597 Bernstein 1947, 129. 
598 Senaatti 16.3.1932, CR, Vol. 75, 6193–6199. 
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puolilta liittovaltiota. Tuolloin vain seitsemän prosenttia valtalehdistä kannatti 

Filippiinien itsenäisyyttä. Tähän tutkimukseen tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, 

sillä sen teettäjänä oli New York Herald Tribune -lehti, joka itse vastusti jyrkästi 

itsenäisyyttä. 599  Tutkimusta on kuitenkin syytä pitää suuntaa antavana, ja sen 

luotettavuuden puolesta puhuu kattava kokoelma pääkirjoituksia. Se myös perustui 

laajaan ja tarkkaan tilastointiin. Filippiinien itsenäisyyskehitystä tiiviisti seurannut 

Ison-Britannian Washingtoninsuurlähettiläs Sir Ronald Lindsay vahvistaa 

lehdistön olleen lähes yksimielisesti itsenäisyyttä vastaan.600  Edellä mainitussa 

tutkimuksessa siteerattujen artikkeleiden pohjalta voi päätellä, että lehdistö 

perusteli kantaansa pääasiassa humanitäärisillä syillä. Filippiinejä kohtaan 

tunnettiin myötätuntoa. Samaiseen lehdistösurveyhyn palataan vielä edempänä. 

 Ehkäpä kaikkein eniten itsenäisyyslakia kyseisessä muodossaan vastusti yhä 

maan hallitus ulkoministeri Stimsonin ja sotaministeri Hurleyn johdolla. Stimson 

oli tiukentanut politiikkaansa Kaukoidässä. Hän julisti Japanin toimia vastaan ns. 

Stimsonin opin, jonka mukaan Yhdysvallat eivät tulisi tunnustamaan yhtään uutta 

tilannetta, asemaa tai sopimusta, joka oli hankittu voimankäytöllä. 601  Tähän 

voimakkaaseen protestiin Japania kohtaan ei ymmärrettävästi millään muotoa 

sopinut samanaikainen vetäytyminen Filippiineiltä. 

Ulkoministeri Stimson uskoi yhä, että mikäli Yhdysvallat välittömästi 

vetäytyisi Filippiineiltä, seuraisi siitä taloudellinen kaaos ja anarkia. Kaiken 

kukkuraksi saaret mitä luultavimmin ajautuisivat vieraan vallan alaisuuteen. 

Todennäköisinä alistajamaina Stimson näki Kiinan ja Japanin. 602  Hänen 

uhkakuvansa Filippiinien joutumisesta toisen vallan alaisuuteen oli aivan 

perusteltua. Filippiinit oli alueensa kehittyneimpiä ja rikkaimpia maita. Sen 

kaupalliset mahdollisuudet herättivät huomiota niin Kiinassa kuin Japanissakin. 

Kaiken lisäksi saarilla asui kiinalainen ja japanilainen vähemmistö. Kun vielä ottaa 

huomioon, että Filippiinit on satoja vuosia kuulunut isomman valtion alaisuuteen 

ja että saarten puolustus oli olematon, olisi voimakkaammilla valtioilla varmasti 

vaikea olla kajoamatta Filippiineihin. 

Yhdysvaltain hallituksen arvostus alkoi arvostus kansan keskuudessa rakoilla. 

Luottamusta hallitukseen vähensi erityisesti sen kyvyttömyys ratkaista kotimaan 

nopeasti kasvavia taloudellisia ongelmia. Peter W. Stanley kiinnittää huomiota 

siihen, että Hurleyn johtamassa sotaministeriössä osa sotastrategeista ja 

                                                        
599 Ibid. 
600 Lindsay Simonille 4.3.1932, BDFA, Vol. 17, 207–209. 
601 Ks esim. Jeansonne 2005, 344–345; Morison 1965, 11–12. 
602 Stimson to Bingham 15.2.1932, Edustajainhuone 7.4.1932, CR, Vol. 75, 7715–7716. 
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virkamiehistä olisi mielellään halunnut päästä eroon Filippiinien 

maanpuolustukselle aiheuttamasta suuresta uhasta. 603  Yhdysvaltain armeijan ja 

laivaston yhteinen suunnittelukomitea (Joint Planning Committee of the Army and 

Navy) oli toistaiseksi ollut yksimielisesti itsenäisyyttä vastaan.604 Friendin mukaan 

armeijan upseereiden parissa oli jo pitkään suunniteltu ratkaisua Filippiinien 

puolustuksen varmistamiseksi. Voimakkaan laivaston lisäksi saarilla täytyisi olla 

myös vahvat maajoukot. Filippiinien puolustukseen perehtynyt majuri Vincente 

Lim esitti jo kuluvan vuosikymmenen alussa, että Filippiinien runsaslukuista 

väestöä tulisi käyttää hyväksi alueen puolustamisessa. Saarille voitaisiin 

kohtalaisen helposti kouluttaa 100 000 sotilaan reserviläisarmeija puolustuksen 

tueksi. Friend huomauttaa suunnitelman olleen hyvä, sillä vastaavaa määrää 

amerikkalaisia sotilaita voitaisiin tuskin koskaan siirtää saarille, koska 

Yhdysvaltain armeija koostui tuolloin vain noin 115 000 sotilaasta. 605  Limin 

ajatuksia alkoi myöhemmin jalostaa prikaatinkenraali Douglas MacArthur, johon 

palataan myöhempänä tarkemmin. 

Kaikki eivät pitäneet Filippiinien puolustamismahdollisuuksia yhtä valoisina. 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan amerikkalaisten joukkojen komentajana toiminut 

kenraalimajuri Johnson Haygood totesi raportissaan jo vuonna 1929 presidenttin 

Hooverille, että Filippiinejä ei saataisi edes mittavien ja kalliiden hankkeiden 

avulla riittävän puolustuskykyiseksi. Myöhemmin samansuuntaisia varoittavia 

kommentteja esitti Corregidorin linnoituksesta 606  vastannut prikaatinkenraali 

Stanley D. Embick. Hänen mukaansa Yhdysvaltain Tyynenmeren laivastoa ei saisi 

tuoda Filippiineille tuhottavaksi. Puolustuslinja tuli Embickin mukaan rajoittaa 

Alaska–Havaiji–Panama -linjalle. Myös Haygoodin seuraaja, kenraalimajuri E. E. 

Booth kannatti edeltäjänsä esittämiä ajatuksia.607 Kuten huomataan, korkeallakin 

asiantuntijataholla epäiltiin kykyä puolustaa Filippiinejä ja koettiin saarten 

muodostavan turvallisuusuhan. Täytyy muistaa, että vuonna 1898 tapahtuneesta 

Filippiinien liittämisestä Yhdysvaltoihin strateginen tilanne oli muuttunut 

Kaukoidässä. Japani oli voimistunut huomattavasti noista ajoista. 

                                                        
603 Stanley 1974, 276–277. 
604 Friend 1965, 85. 
605 Vincente Lim kohosi myöhemmin prikaatin kenraaliksi asti. Friend 1965, 85–89. Armeijan miehistö 
oli supistunut 1930–luvun alkuun tultaessa alhaisemmaksi kuin moniin vuosikymmeniin. Esimerkiksi 
pari vuosikymmentä sitten (1912) aseissa oli vielä 213 000 värvättyä. Perkins 1952, 105 
606 Corregidorin linnoitus sijaitsee Manilan lahden suulla. Se on pieni kallioinen saari ja strategisesti 
erittäin tärkeä. 
607 Ks. esim. Manchester 1978, 170; Weigley 1973, 172–173. 
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Kongressin keskusteluissa puolustuspolitiikka jäi merkittävän vähälle 

huomiolle. Voisi olettaa, että itsenäisyyttä ajaneet tahot pyrkivät tarkoituksellisesti 

pitämään puolustuspoliittiset näkökannat erossa Filippiinien kysymyksestä. 

Toisaalta itsenäisyyttä ajavat tahot olisivat voineet käyttää Japanin kiihtyvistä 

aggressioista kertovia uutisia propagandassaan, ja näin ne jonkin verran tekivätkin. 

Japani jatkoi aggressiivista ulkopolitiikkaa ja pommitti Sanghain kaupunkia 

raskaasti tammikuun lopulla 1932 608 . Tapahtuman väitetään lietsoneen yleistä 

Japaniin kohdistuvaa pelkoa Yhdysvalloissa – huomattavasti enemmän, kuin 

Mantšurian miehitys oli tehnyt. 609  Japanin joukkojen liikehdinnät Aasian 

mantereella saivat aikaan sen, että Yhdysvaltain kongressi päätyi vahvistamaan 

puolustustaan Kaukoidässä.610 

Charles Tansillin mukaan puolustuspoliittinen ajattelu Yhdysvalloissa alkoi 

muuttua vuosikymmenen vaihteesta lähtien. Taloudellisella lamalla oli ilmeinen 

vaikutus tähän kehitykseen. Ensimmäinen maailmansota eli vielä voimakkaana 

ihmisten mielissä. Yleisesti ajateltiin, että sodat eivät kuuluisi amerikkalaiseen 

hyvinvointivaltioon. Kielteisyys Kansainliittoa kohtaan oli selvä osoitus 

isolationistisesta kehityksestä. Eristymistä haluttiin yhä enemmän myös Aasian 

suuntaan. Ilmeisesti jo vuoden 1932 puolella epäiltiin Japanin irtautuvan 

Washingtonin laivastonrajoitussopimuksesta 611  – niin kuin se myöhemmin 

tekikin. 612  Revisionistista historiantutkimissuuntausta edustaneen Tansillin 

väitteessä on varmasti paljon totuuttakin. Täytynee muistaa että varmasti muissakin 

sisvustysvaltioissa ajateltiin että sodat eivät (enää) ole modernin ajan politiikan 

väline. Toisaalta Tansill sivuuttaa vaikutusvaltaisen rauhanedistäjien ryhmittymän 

(Peace Progressives) vaikutuksen kongressissa613. 

Millainen vaikutus filippiiniläisillä oli tilanteeseen mannermaalla? 

Historiantutkija Claude A. Buss korostaa, että ne Filippiinejä edustaneet poliittiset 

piirit, jotka kommunikoivat Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja virallisesti edustivat 

saaria, eivät välttämättä antaneet puolueetonta kuvaa filippiiniläisten mielipiteistä. 

Tämä tekijä tiedostettiin myös Yhdysvalloissa. Vastaavasti myös Filippiineillä 

                                                        
608 Ferrel 1957, 170–193 
609 Gardner & LaFeber & McCormick 1973, 381. 
610 Annual Reports of the Navy Department for the Fiscal Year, including Operations to September 15, 
1932. 
611  Washingtonissa vuonna 1922 sovittua rajoitussopimusta jatkettiin Lontoossa vuonna 1930. Sen 
mukaisesti oli määrä jatkaa laivastonrajoitussopimusta joulukuussa 1935. Ks. esim. Tansill 1952, 145. 
612  Japani lopulta irtisanoutuikin sopimuksesta jo ennen neuvotteluita vuoden 1934 lopulla. Grew 
Hullille 29.12.1934, FRUS, Japan, 1931–1941, Vol. 1, 274. 
613 Ks. esim. Johnson 1995, passim. 
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tyytymättömyys kansallispuolueen yhä vahvistuvaa oligarkiaa kohtaan johti uusien 

radikaalien liikkeiden syntyyn. 614  Tämä näkyi yleistyvänä levottomuutena, ja 

pieniä kapinoita syntyi yhä useammin. 

Filippiinien arvostettu kansallissankari kenraali Aguinaldo myönsi, että 

filippiiniläispoliitikon täytyi suhtautua populistisesti itsenäisyyteen ja kannattaa 

sitä julkisesti – muuten hän saisi julkisen tuomion ja voisi olla entinen poliitikko. 

Myös puoluetasolla suhtautumien itsenäisyyteen oli populistista. Kansallispuolue 

oli jo pitkään hallinnut Filippiinien poliittista puoluekenttää, ja välittömän 

itsenäisyyden vaatiminen oli paras ase, jolla oppositio pystyi edes jonkin verran 

horjuttamaan valtapuolueen asemaa. Jos kansallispuolue olisi muuttanut 

suhtautumistaan maltillisemmaksi tai jopa autonomiaa kannattavaksi, olisi se 

antanut oivan aseen oppositiolle ja mahdollisesti jopa horjuttanut valtapuolueen 

asemaa.615 Tämä on merkittävä tekijä, joka tulee ottaa huomioon, kun punnitaan 

filippiiniläisten suhtautumista itsenäisyyteen. 

Mantšurian selkkauksen jälkeen Yhdysvaltain lehdistössä oudoksuttiin sitä, 

että Japanin sotilaalliset aggressiot eivät juurikaan herättäneet puolustuspoliittista 

keskustelua Filippiineillä. 616  Ehkäpä Japanin toimet koettiin joko etäisinä, 

oikeutettuina tai muuten sellaisina, että ne eivät uhanneet Filippiinien turvallisuutta. 

Saattoi olla, että filippiiniläiset olivat tuudittautuneet turvallisuudentunteeseen 

Yhdysvaltain suojeluksessa. Yhtenä selittävänä tekijänä saattoi olla se, että 

japanilaiset ja filippiiniläiset olivat vuosisatoja eläneen rauhanomaisesti naapureina 

ja että filippiiniläiset kokivat japanilaisten olevan rodullisesti lähempänä, kuin 

amerikkalaiset olivat. 

Dexter Perkinsin mukaan Kaukoidässä leviävästä kommunismista oli 

kehittynyt vaikea ongelma liittovaltion hallitukselle. Huolestuneisuutta pahensi 

kotimaan tilanne. Kongressin vaaleissa vuonna 1932 kommunistit saivat yli 100 

000 ääntä. 617  Kommunismin soluttautumista Filippiineille seurattiin tarkasti. 

Filippiinien hallinnossa tiedettiin muutamista maassa olevista salaisista 

liittoutumista, joilla oli yhteyksiä kansainväliseen kommunismiin. 618 

Kenraalikuvernööri Davis piti kuitenkin merkittävänä sitä, että filippiiniläiset 

tiesivät elintasonsa parantuneen huomattavasti kuluneen vuosikymmenen aikana ja 

että tämä seikka Davisin mukaan ei luonut otollista maaperää kommunismin 

                                                        
614 Buss 1977, 13. 
615 Aguinaldon kirje Hawesille 25.7.1931, CR, Vol. 75, 6537–6538. 
616 Sotaministeri Hurleyn lehdistötilaisuus M.S. Hooverilla, 19.10.1931. BIA 364-Hurley pers. 
617 Perkins 1952, 189. 
618 Hayden 1945, 379. 
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juurtumiselle, kuten oli laita monissa muissa Aasian maissa. 619 

Itsenäisyyskysymykseen kommunismilla ei juuri ollut merkitystä. Tosin 

vasemmistolaisilla ääriliikkeillä on ollut merkittävä rooli Filippiinien 

myöhemmässä historiassa. 

Sen sijaan hyvin mielenkiintoinen on David Bernsteinin väite siitä, että 

amerikkalainen hallinto Filippiineillä oli perin pohjin sekaantunut aina kuvernöörin 

kansliaa myöten korruptioon.620  Tähän kysymykseen en voi käytössäni olevien 

lähteiden perusteella ottaa kantaa. Yleisesti on tiedossa, että poliitikot Filippiineillä 

edustivat lähes poikkeuksetta jotain rahoittajapiiriä. Bernstein väittää edelleen, että 

Filippiinien korruption laajuuden paljastuminen olisi antanut hyvän poliittisen 

lyömäaseen itsenäisyyden vastustajille. 621  Dwight Davis ollessaan 

kenraalikuvernöörinä pyrki erityisesti kitkemään maassa rehottavaa korruptiota. 

Hänkin ymmärsi tehtävän olevan hyvin haasteellinen.622 Kuten edellä on todettu, 

korruption luonteesta johtuen on sen tutkiminen erittäin haasteellinen 

tutkimuskohde – niin Filippiineillä kuin Yhdysvalloissakin. 

Michael Cullinane toteaa vielä, että amerikkalainen hallinto edesauttoi 

poliittisen eliitin syntymistä tukemalla pientä hallitsevaa luokkaa. Sivutuotteena 

tästä kehityksestä seurasi lahjonnan kasvaminen maan suureksi ongelmaksi. 623 

Sikäli asia on merkittävä, että korruptio ja vallan keskittyminen olivat jatkuneet 

vuosikymmenten ajan ja ilmiö on nykyisinkin yhä leimallista Filippiinien 

poliittiselle elämälle. Edellä esitetyssä valossa näyttää siltä, että Yhdysvaltain 

hallinnon suhtautumisella saattoi olla tahtomattaan korruptiota ja vallan 

keskittymistä edistävä vaikutus Filippiineillä. 

Koska lain säätämisessä on kysymys poliittisten päättäjien tahdosta, kansalliset 

vaalit ratkaisevat paljon. Jo alkuvuodesta 1932 lähtien alkoivat edessä olevat vaalit 

selvästi näkyä päivänpolitiikassa. Syvenevä lama asetti paineita talouspoliittisen 

suunnan muuttamiseksi. Radikaaleille vaatimuksille oli hyvä kasvupohja. 

Liittovaltion hallitus ei nauttinut luottamusta; se ei ollut pystynyt ratkaisemaan 

saati lievittämään maan vaikeaa taloudellista syöksykierrettä. Demokraattinen 

puolue pyrki vastaamaan tähän haasteeseen luomalla vaihtoehdon talouden 

                                                        
619 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1932, 14. 
620  Bernstein ei erittele tietojensa lähdettä. Hän oli kuitenkin yksi merkittävimmistä Filippiinien 
asiantuntijoista Yhdysvalloissa. Bernstein 1947, 119–120. 
621 Bernstein 1947, 120. 
622 Annual Report of the Governor General of the Philippine Islands for Calendar Year 1932; NYT, 
5.1.1931. 
623 Cullinane 1988, 104; 120; 134–139. 



164 

elvyttämiseksi. 624  Maataloustuottajien ääniä oli helposti kalasteltavissa 

filippiiniläisvastaisuudella. Viljelijät olivat kärsineet lamasta kaikkein eniten ja 

pisimpään. Heidän keskuudessa alkoi kehittyä radikaaleja vaatimuksia 

jyrkemmistä toimenpiteistä maatalouden auttamiseksi.625 

Vaaleissa Filippiinit, kuten ulkopolitiikka ylipäätänsäkään, ei noussut vaikean 

laman ahdistamassa Yhdysvalloissa avainkysymykseksi. Tavallisella kansalaisella 

riitti niin paljon tekemistä oman toimeentulonsa varmistamisessa, ettei häneltä 

herunut myötätuntoa filippiiniläisten ongelmaa kohtaan. Thomas Baileyn mukaan 

tehtaissa pitkää päivää raatavilla, työttömillä ja pienviljelijöillä oli vähintään yhtä 

huonot elinolosuhteet kuin Filippiinien työläisillä.626 

Kuten Thomas Bailey toteaa, filippiiniläisiä vastaan käyty häpeälliseksi koettu 

ja kallis sota eli yhä vahvasti amerikkalaisten mielissä vielä 1930-luvullakin. Sodan 

vuoksi Filippiinit miellettiin valloitetuksi imperialismin hedelmäksi.627 Paremman 

taloudellisen tilanteen vallitessa kansalaisten suhtautuminen filippiiniläisiä 

kohtaan olisi varmasti ollut aktiivisempaa ja hyväntahtoisempaa. 

Molemmat Yhdysvaltain pääpuolueet karttoivat selvästi Filippiinien-

kysymystä. Ainoastaan sosialistit ottivat suoraan kantaa kysymykseen. He vaativat 

Yhdysvaltain armeijan ja laivaston vetämistä kokonaan pois Kaukoidän alueelta. 

Tämän seurauksena tulisi puolueen mukaan kansainvälisin sopimuksin taata 

Filippiinien koskemattomuus. 628  Mitään varsinaista oikeudellista tai aatteellista 

perustelua vaatimukselleen eivät sosialistitkaan esittäneet – heilläkin saattoi 

kysymys olla äänten kalastelusta. 

Paineet vaikeaa talouselämää korjaavien uudistuksien aikaansaamiseksi olivat 

suuremmat senaattoreilla, kuten Randall P. Ripley väittää. Senaattorit ajoivat 

selkeämmin oman osavaltionsa teollisuuden ja tuotannon etuja. Lamakaudella 

senaattoreita kohtaan paineet kasvoivat osavaltion tuotannon turvaamiseksi. 629 

Edustajainhuoneen jäsenet olivat riippuvaisempia yleisestä mielipiteestä, joka 

sikäli, kuin lehdistö sitä edusti, – oli vastaan Filippiinien itsenäisyyttä. 630 

Itsenäisyysasia ei ollut esillä presidentinvaalikampanjoissakaan. Republikaanien 

                                                        
624 The Democratic Party 1932–1945. History of United States Political Parties, Vol. 3, 1910–1945, 
From Square Deal to New Deal. 1939–1943. (Tästä lähtien mainitaan lyhenne HUSPP, nide ja 
sivunumero) 
625 ”The Farmers go on strike”: A Sympathetic Account, 1932. DHAL, Vol. 7, 26. 
626 Bailey 1948, 185. 
627 Bailey 1948, 274–275. 
628 The Platform of Socialist Party, 1932, DHAL, Vol. 7, 55–62. Ks. myös 2.7.1932, CR, Vol. 75, 
14 702–14 703. 
629 Ripley 1975, 128–133. 
630 Senaatissa julkaistu lehdistösurvey. 16.3.1932, CR, Vol. 75, 6193–6199. 
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vaaliohjelmassa Filippiinejä ei mainittu sanallakaan. 631  Demokraattien 

vaaliohjelmassa tuotiin asiaa sivuten esille vaatimus Filippiinien itsenäistymistä.632 

Ilmeisen selvää oli, että kaikki poliittiset puolueet varoivat asettumasta poikkiteloin 

lukuisaa viljelijäväestöä kohtaan. Viljelijöiden äänillä saattaisi olla ratkaiseva 

merkitys vaaleissa. Ripleyn ansiokas huomio on hyvä pitää mielessä tutkittaessa 

kongressin suhtautumista. 

 Siirtolaispolitiikkaan perehtyneen Robert Divinen huomioiden mukaan 

länsirannikon työläiset ja heidän etujärjestönsä olivat syksyn vaalien aikoihin 

entistä voimakkaammin mukana Filippiinien vastaisessa kampanjassa. Heidän 

lisäkseen esiintyi jonkin verran äärikansallisia ryhmittymiä, jotka vaativat 

filippiiniläisten maahanmuuttokieltoa rodullisista syistä. Näiden marginaalisten 

ryhmittymien merkitys jäi hyvin vähäiseksi. Washingtonissa toiminut Filippiinien 

itsenäisyyslähetystö varoi tekemästä minkäänlaista yhteistyötä viimeksi 

mainittujen tahojen kanssa. Lähetystö nojasi mieluummin AFL:n, joka halusi 

rajoittaa maahanmuuttoa pelkästään kilpailullisten ja taloudellisten syiden 

vuoksi.633 On helppo yhtyä Roger Danielsin näkemykseen, että aasialaisvastaisuus 

oli hyvä ja varma vaaliteema kongressin vaaleissa länsirannikolla.634 

Alun perin kummankaan kongressin huoneen valiokuntien esityksissä 

itsenäisyyslaiksi ei sisältynyt maahanmuuttoa koskevia pykäliä, vaan ne lisättiin 

muutosesityksinä täysi-istunnoissa. Divine huomauttaa kirjassaan, että 

filippiiniläisten siirtolaisuutta koskeva laki koitui lopulta heidän hyväkseen, sillä 

laman pitkittyessä yhä suurempi osa Yhdysvaltoihin muuttaneista filippiiniläisistä 

eli kurjuudessa ja puutteessa. Myöhemmin kongressi hyväksyikin lain, joka 

oikeutti hallituksen kustantamaan heidän matkansa takaisin kotimaahansa. 

Paradoksaalista oli se, että ennen maahanmuuttorajoitusten astumista voimaan 

filippiiniläisten saapuminen oli tyrehtynyt lähes täysin. Osaltaan 

muuttohaluttomuuteen varmasti vaikuttivat tiedot filippiiniläisiin kohdistuneista 

verilöylyistä Kaliforniassa alkuvuonna 1931.635  Siirtolaisuutta koskevat pykälät 

olivat siinä mielessä turhia, että ilman niitä filippiiniläiset olisivat mitä 

ilmeisimmin hyväksyneet lain helpommin tai ainakin ilman kunnianloukkausta. 

Kaikista tekijöistä, jotka Yhdysvalloissa vaikuttivat suhtautumiseen 

Filippiineihin, olennaisin oli maiden välinen kauppa. Filippiinien arvoa 

                                                        
631 Ks. esim. Abelarde 1947, 158. 
632 Democratic Platform of 1932. HUSPP, Vol. 3, 1967–1970.   
633 Divine 1957, 73. 
634 Daniels 1962, 56–61. 
635 Divine 1957, 76. 
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markkinakohteena kuvastaa se, että kautena 1924–1933 Filippiineille vietiin 

Yhdysvalloista kaikkiaan 680 miljoonan dollarin arvosta erilaisia tuotteita. Tämä 

summa oli yli 61 prosenttia koko Filippiinien tuonnista kyseisenä aikana. Saaristo 

olikin Yhdysvaltain kahdeksanneksi tärkein vientimaa. Erityisen tärkeä maa oli 

puuvillatekstiileiden, meijerijalosteiden, terästuotteiden ja savukkeiden 

viennille.636 Tästä huolimatta vientikauppaa Filippiineille harjoittavat tahot olivat 

yllättävänkin vaitonaisia itsenäisyyslain suhteen – ainakin vielä tässä vaiheessa. He 

olivat ilmeisesti odottelevalla kannalla asiassa. 

Yhdysvaltain markkinat olivat paljon tärkeämmät Filippiineille. Vuoden 1934 

viennistä peräti 83 prosenttia lastattiin Yhdysvaltoihin – sokerin osalta jopa 99,9 

prosenttia. 637  Ison-Britannian suurlähetystön saamien tietojen mukaan 

Filippiineille aiheutuisi itsenäistymisen myötä muitakin huomattavia menetyksiä. 

Yhdysvaltain hallinto oli merkittävä työllistäjä. Myös armeijan ja laivaston 

tukikohdat toivat huomattavasti tuloja saarille. Maahanmuuttajien lisäksi 

Yhdysvalloissa työskenteli tilapäisesti tuhansia filippiiniläisiä palkkatyössä. 638 

Ainakaan taloudellisesti itsenäistyminen ei olisi kannattavaa filippiiniläisille. 

Miksi sitten? 

Yksi syy itsenäistymisen kannattamiseen Filippiineillä voi olla se, että 

saarelaiset luottivat kahdenkeskeisen vapaakaupan jatkumiseen. Hurleytä 

ulkoministerinä seurannut Cordell Hull toteaa muistelmissaan filippiiniläisten 

luottaneen liikaa siihen, että maiden välistä kauppaa tultaisiin itsenäisyyden jälkeen 

kehittämään kohden vapaakauppaa kahdenvälisin sopimuksin.639 Osa Filippiinien 

poliittisista päättäjistä ymmärsi, mikä suuri taloudellinen riski sisältyi 

itsenäisyyden ajamiseen. 

Itsenäisyydestä oli tullut Filippiineillä poliittinen lyömäase. Sen rinnalla muilla 

tekijöillä ei tuntunut olevan merkitystä. Asioita läheltä seuranneen Joseph 

Haydenin640  mukaan itsenäisyyslähetystö Washingtonissa uskotteli itselleen, että 

sillä oli vapaat kädet ajaa maansa itsenäisyyttä. Kävi jopa niin, että 

itsenäisyyslähetystö kieltäytyi maansa senaatin vetoomuksista huolimatta 

palaamasta takaisin Manilaan ennen, kuin itsenäisyyslaki olisi kongressin 

lopullisessa käsittelyssä. Lähetystö katsoi, että heillä oli erittäin tärkeä tehtävä olla 

                                                        
636 Raportti Filippiinien ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta 1909–1935.  Edustajainhuone 28.5.1936, CR, 
Vol. 80, 8214–8218. 
637 Abelarde 1947, 135–136. 
638 Memorandum on the Granting of Independence to the Philippine Islands 26.1.1933, BDFA, Vol. 17, 
219. 
639 Hull Binghamille 7.3.1934, FRUS, 1934, Vol. I, 675–676. 
640 Joseph Hayden toimi Filippiinien varakenraalikuvernöörinä vuosina 1933–1935. 
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vauhdittamassa ja valvomassa itsenäisyyslain säätämistä etenkin, kun lain 

taloudellisia ehtoja oltiin filippiiniläisten kannalta huonontamassa.641  Puhemies 

Manuel Quezon painottaa muistelmissaan, että lähetystön pääasiallinen tehtävä oli 

puuttua nimenomaisesti vapaakaupan säilymiseen maiden välillä, mitä tehtävää se 

ei kuitenkaan täyttänyt. 642  Filippiinien eripurainen puoluepolitiikka ja erot 

suhtautumisessa itsenäisyyteen tulivat aiheuttamaan vielä viivyttävän käänteen 

itsenäisyydessä. 

Sekä senaatin että edustajainhuoneiden valiokuntien istunnot ja kuulemiset 

itsenäisyysasiassa käytiin pääosin vuoden 1932 helmikuun ja toukokuun välisenä 

aikana. Filippiinien tulevaisuuden kannalta nämä kuukaudet olivat merkittäviä, 

sillä tuolloin päätettiin hyvin pitkälle lopullisen itsenäisyyslain sisällöstä. 

Edustajainhuone sai lain käsittelynsä nopeammin päätökseen. 

4.2 Itsenäisyyslaki saa ylivoimaisen kannatuksen 

edustajainhuoneessa 

Tammikuussa vuonna 1932 edustajainhuoneen jäsen Butler B. Hare 643  esitti 

Hawesin ja Cuttingin lain edustajainhuoneelle, josta se lähetettiin Haren itsensä 

johtaman saaristoasiain valiokunnan (HCIA) valmisteltavaksi. 644  Edellisen 

kongressin edustajainhuoneen valiokunnista ei annettu yhtään puoltavaa lausuntoa 

Filippiinien itsenäisyyslaista − tosin lakialoitteitakin asiassa oli tehty vähemmän 

kuin senaatissa. Demokraattien enemmistöaseman turvin itsenäisyyslailla oli nyt 

paremmat lähtökohdat tulla hyväksytyksi ainakin edustajainhuoneen puolella.  

Filippiinien itsenäisyyslähetystö saapui Washingtoniin tammikuun alussa 

vuonna 1932. Mitä ilmeisimmin lähetystö törmäsi väitteisiin, että Filippiinit ei 

halunnutkaan itsenäisyyttä vaan autonomisen aseman. Väitteet olivat peräisin 

Quezonin hallinnon kanssa käydyistä keskusteluista. Torjuakseen nämä väitteet 

lähetystö julkaisi Osmenan ja Roxaksen johdolla OsRox-raporttina tunnetun 

julkaisun, jonka mukaan lähetystön ainoa ja tosiasiallinen tavoite oli saada aikaan 

laki, joka takaisi mahdollisimman aikaisen itsenäisyyden saarille.645 

                                                        
641 Hayden 1945, 354. 
642 Quezon 1946, 148. 
643 Butler Harella (dem., Etelä-Carolina) oli läheisiä kytköksiä osavaltionsa tupakkateollisuuteen, joka 
auliisti toivoi Filippiineiltä tulevan halvan tupakan poistumista kotimarkkinoilta. Karnow 1990, 253; 
Hare oli myös yksi farm bloc -edustajista. Abelarde 1947, 151. 
644 Senaatti 29.1.1932, CR, Vol. 75, 3981; Edustajainhuone 30.1.1932, CR, Vol. 75, 4103–4105. 
645 ”OsRox” eli Report of the Philippine Independence Mission to the Philippine Legislature, löytyy 
kokonaisuudessaan mm. CR 73. Cong, 2. sess, 5119–5160. 
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Itsenäisyyslähetystön ja Filippiineille jääneen puhemies Quezonin kesken 

vallitsi erimielisyyksiä itsenäisyyslain suhteen. Yksi näistä oli kansanäänestys. 

Lähetystö katsoi, että kansanäänestys saarilla tulisi toteuttaa siirtymävaiheen 

jälkeen tai jopa niin, että kansanäänestys voitaisiin jättää kokonaan järjestämättä. 

Saarille jäänyt Quezon ja muu kansallispuolueen johto oli ehdottoman varma 

kansanäänestyksen tärkeydestä tulevassa laissa.646 Näkemysero aiheutti sanasotaa 

saarilta käsin toimivan Quezonin ja lähetystön kesken. 

Tammikuussa 1932 Filippiineiltä yritettiin vaikuttaa itsenäisyyslain 

valmisteluun lähetystön ohi: Useita puolueita ja ryhmittymiä edustava 

Riippumaton kansalaisliitto (ICF) sähkötti kongressiedustaja Harelle, että 

ylivoimaisen suuri osa Filippiinien kansasta halusi mahdollisimman nopeaa ja 

ilman siirtymävaihetta toteutuvaa itsenäisyyttä. Myös arvossa pidetty 

kansallissankari Emilio Aguinaldo lähetti sähkeen Butler Harelle ja vetosi 

itsenäisyyden saamiseksi saarivaltiolle nopeammalla aikataululla, kuin Haren 

nimeä kantava lakiesitys ajoi.647 

Aguinaldo oli ollut pitkään maltillinen itsenäisyysasian suhteen, mutta ajautui 

vähitellen eri linjoille puhemies Quezon kanssa päätyen kannattamaan nopeaa ja 

ehdotonta itsenäisyyttä.648 Myös BIA:lle tehdyn raportin mukaan Haren lakiesitys 

tuomittiin saarilla esityksessä mainitun pidennetyn siirtymävaiheen, 

kansanäänestyksen ja sotilastukikohdan vuoksi. 649  Nämä kyseiset kannanotot 

tehtiin sen jälkeen, kun itsenäisyyslähetystö oli matkalla Washingtoniin. Tämä 

jälleen osoittaa sitä suurta vaikutusvaltaa, mitä Manuel Quezon nautti kansansa 

keskuudessa ja kansalliskokouksessa. 

Kun Yhdysvaltain hallinnossa todettiin, että Hare-lain hyväksyntä 

edustajainhuoneessa näytti todennäköiseltä, pohdittiin sielläkin siirtymäajan 

pituutta ja sen vaikutuksia Filippiinien talouteen. Hallituksen mukaan siirtymäajan 

pidentäminen viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen ei ratkaisi perusongelmaa. 

Kokonaisuutta ajatellen sillä ei ollut paljon merkitystä.650 

Ennen kuin edustajainhuoneen saaristoasian valiokunta aloitti kuulemiset 

Hare-laista, tapasi Filippiinien lähetystö sotaministeri Hurleyn. Tapaamisessa 

Hurley edelleen teki lähetystölle selväksi, että itsenäisyys ei tulisi kyseeseen, ei 

ainakaan Hare–Hawes–Cuttingin-lakiesityksen muodossa. Hurley kiinnostui 

                                                        
646 Ks. esim. Osias to Hawes 7.12.1931; CR, 72. 1.sess., 600; Quezon Sutrolle ja Sweitserille 22.12.1931, 
BIA 364-841. 
647 Muistio: ”The Political Situation in Manila”. 11.1.1932. BIA, 364-918; NYT 25.1.1932. 
648 CR, Vol. 75, 3646. 
649 Muistio: ”The Political Situation in Manila.” 11.1.1932. BIA, 364-918. 
650 Parker Vanderbergille. 17.2.1932. NARA RG 350; 364, 874-H. 
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kuitenkin Filippiinien kansalliskokouksen kaavailemista oma-aloitteisista sokerin- 

ja kookosöljyn vientirajoituksista sekä maastamuuttorajoituksista emämaahan. 

Hurley esitti lähetystölle, että vastavuoroisesti hänen hallintonsa olisi valmis 

lisäämään filippiiniläisten itsehallintoa saarilla vähitellen ja että ehkäpä sitten noin 

kahdenkymmenenviiden tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua saarivaltio olisi 

valmis itsenäisyyteen.651 

Tapaamisessa Hurley toi esille myös presidentti Hooverin esittämän 

näkemyksen, jonka mukaan eteläinen Mindanaon saari tulisi pysymään jatkossakin 

Yhdysvaltain siirtomaana ja tukikohtana Aasiassa. Tähän presidentin esittämään 

näkemykseen lähetystö suhtautui torjuvasti. Itsenäisyyslähetystön ehkä 

päällimmäisin viesti sotaministeriölle oli, että lähetystö halusi välttämättä lakiin 

sisällytettävän täsmällisen päivämäärän itsenäisyydestä tai vastavuoroisesti 

kansanäänestyksen saarilla, ja mikäli tulos olisi positiivinen, seuraisi itsenäisyys 

välittömästi. 652  Itsenäisyyslähetystön linjasta voi aistia, että se ei toiminut 

Quezonin kanssa samassa hengessä, vaan toimi oman linjan mukaisesti ainakin 

tässä tapaamisessa. 

Edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunta (HCIA) aloitti Filippiinien 

itsenäisyyslakia koskevat kuulemiset. Filippiinien lähetystölle varattiin kaksi 

ensimmäistä päivää. Itsenäisyyslähetystö teki runsaasti muutosesityksiä lain 

sisältöön. Näitä olivat muun muassa sopivan maahanmuuttokiintiön säätäminen 

filippiiniläisille ja vapaakaupan jatkuminen niin kauan, kuin saaristo pysyisi 

Yhdysvaltain alaisuudessa. Tosin lähetystö esitti vuosittaisia tuontikiintiöitä 

Filippiineiltä tuotavalle sokerille ja kookosöljylle, kuitenkin niin, että kiintiöt 

kasvaisivat vuosittain. Myös köysiteollisuuden tuotteisiin esitettiin vastaavaa 

vuosittain kasvavaa kiintiötä.653  Merkittävin muutosesitys oli kansanäänestyksen 

jättäminen pois itsenäisyyslaista. Tilalle lähetystö esitti ennalta määrättyä 

itsenäisyysjulistusta viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Lähetystön olennaisin 

viesti valiokunnalle oli, että autonomian lisäys ilman määriteltyä päivämäärää 

itsenäistymiselle ei tulisi tyydyttämään filippiiniläisiä.654    

                                                        
651 Parkerin muistio sotaministeri Hurleylle, 8.2.1932. BIA 364-854; ”OsRox Raport”, Report of the 
Philippine Independence Mission to the Philippine Legislature. 30.7.1933. CR, Vol. 78, 73d Cong. 2d 
sess. 5119–5160.  
652 Parkerin muistio sotaministeri Hurleylle, 8.2.1932. BIA 364-854; ”OsRox Raport”, Report of the 
Philippine Independence Mission to the Philippine Legislature. 30.7.1933. CR, Vol. 78, 73d Cong. 2d 
sess. 5119–5160.  
653 Posted with amendments submitted by the Philippine Mission on Jan 29, 1932. H.R. 7233, 72st, 1. 
sess., 8.1. 1932. NARA, RG 350, entry 874, box 364. 
654 Independence of the Philippine Islands, Hearings, House Committee on Insular Affairs, H.R. 7233, 
CR, Vol. 75, 72d Cong., 1st sess., 4–8. 
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Filippiineille jäänyt puhemies Quezon oli pitänyt tärkeänä 

kansanäänestyspykälän sisällyttämistä lakiin – ilmeisesti lähetystö oli todellakin 

päättänyt toimia omin päin. Vaikuttaa siltä, että lähetystöä johtaneilla Roxasilla ja 

Osmenalla oli muitakin erimielisyyksiä itsenäisyyslain ehtojen suhteen. He 

vaikuttivat olevan myötämielisempiä esillä olleeseen Hare–Hawes–Cutting-lain 

ehtoihin. Sen sijaan saarilta päin toimiva Manuel Quezon virallisessa 

julkilausumassaan HCIA:lle ilmaisee suoraan, että itsenäisyydestä huolimatta 

kahdenkeskeisen vapaakaupan tuli jatkua molemminpuolisen edun nimissä. 

Myöskään filippiiniläisten maahanmuuttoa ei tulisi rajoittaa laissa esitetyssä 

muodossa. Hän koki sen olevan epäoikeudenmukainen ja syrjivä. Quezon piti 

tärkeänä, että itsenäisyydelle asetettaisiin tietty päivämäärä, jonka hänkin viittasi 

olevan tulevaisuudessa, eikä välittömästi. 655  Tilanne oli varmasti haasteellinen 

valiokunnalle, koska lähetystön ja Quezonin viestit olivat keskenään ristiriitaisia. 

On ilmeisen hyvin todettavissa, että lähetystön ja Quezonin yhteistyö kangerteli. 

Lähetystön jälkeen saaristoasiain valiokunnassa oli vuorossa kaupallisten 

etujärjestöjen kuuleminen. Filippiiniläis-amerikkalainen kauppakamari vaati 

mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa, jonka kuluessa vapaakauppa jatkuisi 

ennallaan. Vastaavasti kotimaisen maataloustuotannon ja kotimaisen työvoiman 

edustajat (mm. AFBF ja AFL) vaativat odotetusti mahdollisimman nopeata 

itsenäisyyttä Filippiineille. Heidän mukaansa vain itsenäisyys oli riittävä tae 

kotimaan viljelijöiden ja läntisen rannikon työläisten ahdingon helpottamiseen. 

Heidän jälkeensä poikkeuksellisen monet yksittäiset kongressin jäsenet esittivät 

toiveita tulla kuulluiksi valiokunnan edessä.656 Asia kiinnosti, ja saattoi olla, että 

syksyn vaaleissa annetuilla vaalilupauksilla oli osaltaan vaikutusta. 

Valiokunnan kuulemisissa viimeisenä oli sotaministeri Hurley. Hän odotetusti 

tuomitsi itsenäisyyden – etenkin tietyn päivämäärän asettaminen itsenäisyydelle ei 

sopinut hallinnon näkemykseen. Yhtenä perusteenaan Hurley painotti Kaukoidän 

muuttunutta poliittista tilannetta. Japani oli juuri valloittanut Mantšurian ja oli 

perustamassa Mantšukuon nukkehallitusta. Hurley painotti, että itsenäisenä 

Filippiinit ei kykenisi puolustamaan itseään ulkoapäin tulevaa invaasiota vastaan. 

Olisi hyvinkin oletettavaa, että luonnonvaroiltaan vauras saarivaltio joutuisi 

invaasion kohteeksi ulkoapäin. Lisäksi Hurley vaati, että Filippiinien talous tulisi 

                                                        
655  Notes regarding statement submitted by Philippine legislative Mission to the Committee on 
Territories and Insular Affairs, United States Senate. Reference the views expressed by the secretary of 
war in his testimony before that committee on the question of Philippine Independence. 19.2.1932. 
NARA RG 350; 364; 874-2 
656 Independence of Philippine Islands, House, 149–340.  
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saattaa ensin vakaalle pohjalle ja vapaakaupasta riippumattomaksi. Kaiken 

kaikkiaan Yhdysvalloilla oli oltava Hurleyn mielestä enemmän aikaa tutkia, oliko 

se todella täyttänyt ne velvoitteet, joihin se oli sitoutunut Filippiinien kansaa 

kohtaan. 657 

Sotaministeri jatkoi kuulemisessa edelleen, että jos itsenäisyys tulisi nyt 

esitetyn lain mukaan, johtaisi se ”…taloudelliseen kaaokseen, sosiaaliseen 

anarkiaan ja poliittiseen vallankumoukseen.” Mitä tuli mahdolliseen autonomiseen 

siirtymäaikaan välivaiheena itsenäistymiseen, tuomitsi Hurley tämänkin, sillä 

hänen edustamansa hallinto katsoi, että tilanne, jossa Yhdysvalloilla olisi edelleen 

vastuu saaristosta, mutta ei riittävää viranomaishallintoa, olisi kestämätön. 658 

Hurley toi vielä muutamia ulkopoliittisia seikkoja esille: Ensinnäkin Filippiinit ei 

hänen mukaan ollut valmis vakaaseen itsehallintoon - ei vielä pitkään aikaan. 

Toiseksi filippiiniläiset eivät halua itsenäisyyttä – ”…ainoastaan kourallinen 

politiikkoja pitää siitä meteliä ja hankkii kannatustaan sillä.” Kolmanneksi 

Filippiineillä oli runsaasti luonnonvaroja, joita ei ollut vielä hyödynnetty. 

Neljäntenä asiana Hurley mainitsi Filippiinien ideaalisen sijainnin, sillä se tulisi 

olemaan loistava meri- ja lentokuljetusten tukikohta kaupankäynnissä Kiinan 

kanssa. Viimeisenä kohtana Hurley tuo esille sen, että Filippiinien pitäminen 

Yhdysvaltain hallussa takaa rauhan säilymisen Japanin kanssa. Vastaavasti 

luopuminen Filippiineistä voi pahimmillaan merkitä sotaa. Hurley vetosi, että 

kongressin ei pitäisi kuunnella filippiiniläisiä propagandisteja, Kuuban 

sokeripiirejä tai muita kotimaisia oman edun tavoittelijoita, joita nyt hänen 

mukaansa oli alettu kuuntelemaan.659 

Hurleyn argumentit tuntuvat loogisesti hyvin perustelluilta. Tutkimuksen 

kannalta on olennaista kysyä, miksi nämä eivät herättäneet vastakaikua muualla 

kuin maan lehdistössä. Toki itsenäisyydellä oli vankkumaton vastustajajoukko 

kongressin molemmissa huoneissa, mutta he alkoivat olla vähemmistönä. 

Hurley tähdensi, että Pariisin rauhansopimuksessa ei millään muotoa luvattu 

saarille itsenäisyyttä, vaan ajatus itsenäisyydestä perustui amerikkalaiseen ideaaliin, 

jossa Filippiinien kansaa kehitettäisiin taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti 

omavaraiseksi. Huomionarvoinen oli myös hänen tulkintansa merkitykselliseksi 

                                                        
657 Sotaministeri Patrick J. Hurleyn lausunto edustajainhuoneen saaristoasiainvaliokunnassa 10.2.1932. 
BIA 364–856. 
658 Sotaministeri Patrick J. Hurleyn lausunto edustajainhuoneen saaristoasianvaliokunnassa 10.2.1932. 
BIA 364–856. 
659 NYHT, 11.2.1932; Washington Times, 16.2.1932. 
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tulleesta ns. Jones–lain johdannon osasta660. Tämän Hurley tulkitsi niin, että se oli 

syntynyt silloisen liittovaltion poliittisen tilanteen ja poliittisien ongelmien 

johdosta. 661  Hurleyn kannanotto todennäköisesti sai lisäpontta Japanin 

Mantšuriassa tekemästä invaasiosta. 

Valiokunta ei yksinkertaisesti voinut jättää huomiotta uutta ulkopoliittista 

käännettä Kaukoidässä, mutta päätyi toteamaan, että viimeaikaiset tapahtumat 

Manner-Aasiassa eivät olleet riittävä syy lain lykkäämiseen – kuten Hurleykin oli 

esittänyt. 

Hallintoa edustanut sotaministeri Hurley tarkensi Yhdysvaltain 

kolonisaatiopolitiikkaa. Hänen mukaansa se erosi hyvin paljon eurooppalaisesta 

kolonisaatiosta, sillä siinä pyrittiin itsekkään hyödyntämisen sijaan kehittämään 

maata kohti kestävää, vakaata ja hedemällistä tulevaisuutta vapauden ja 

demokratian ideaalin mukaisesti. Hurley piti harmillisena sitä, että Yhdysvaltain 

kaltaisessa maassa ei voitu ratkaista tämänkaltaista isoa poliittista ongelmaa 

taloudellisista näkökulmista riippumatta. 662  Sinänsä Hurleyn perustelut olivat 

sisällöllisesti vakuuttavia tosiasioita. Vaikutti kuitenkin siltä, että Hurleyllä ei 

nauttinut riittävää luottamusta valiokunnan edessä. Koko hallituksen arvostus oli 

laskenut pohjalukemiin sen taloudellisessa alamäessä osoittaman voimattomuuden 

vuoksi. Onkin hyvin ilmeistä, että valtaosa komitean jäsenistä oli päättänyt 

kantansa jo ennen kuulemisia.   

Filippiinien lähetystö julkaisi pian ministeri Hurleyn kuulemisen jälkeen 

kannanoton, jossa Hurley esitettiin kovin epäedullisessa valossa. Lähetystö ehkäpä 

vähän yllättäen tulkitsi niin, että Hurley olisi vaatinut tiukempaa tullipolitiikkaa 

esillä olleeseen lakiin. 663  Hurley puolustautui julkaisemalla lehdistötiedotteen, 

jossa hän osoitti lausumisiaan vääristellyn. Samassa yhteydessä hän osoitti, miten 

lähetystö oli ollut valmis vielä tiukempiin kaupallisiin rajoitteisiin, kuin hallitus oli 

ajanut. 664  Näiden kahden osapuolen sanasodan alkusävelet juonsivat juurensa 

syksystä, jolloin Hurley oli vierailulla Filippiineillä. Tuolloin hän oli aiheuttanut 

ärtymystä arvioidessaan filippiiniläisten kykyä ymmärtää poliittisia asioita ja 

                                                        
660 Jones–lain (1916) johdanto-osassa luvataan ”…Filippiineille itsenäisyys niin pian kun vakaa hallinto 
saadaan perustettua.”  
661 Sotaministeri Patrick J. Hurleyn lausunto HCIA:ssa, 10.2.1932. BIA 364–856; NYT, 11.2.1932. 
662 Sotaministeri Patrick J. Hurleyn lausunto HCIA:ssa, 10.2.1932. BIA 364–856. 
663  Notes regarding statement submitted by Philippine legislative Mission to the Committee on 
Territories and Insular Affairs, United States Senate. Reference the views expressed by the secretary of 
war in his testimony before that committee on the question of Philippine Independence. 19.2.1932. 
NARA RG 350; 364; 874-2 
664 Draft of the proposed Press Statement for immediate release by the Secretary of War. Päiväys puuttuu. 
NARA RG 350, 364; 874-M. 
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lukutaitoa. Hurley onnistui jälleen loukkaamaan filippiiniläisiä lausuessaan 

valiokunnalle epäilyksensä filippiiniläisten kyvykkyydestä hallita omaa maataan. 

Myös puhemies Quezon koki tämän suurena loukkauksena Filippiinien kansaa 

kohtaan ja totesi, että juuri tämän kaltaiset lausunnot osoittavat sen, että 

filippiiniläisten ei tule tyytyä mihinkään muuhun kuin itsenäisyyteen.665  Hurley 

puolustautui välittömästi tarkoittaen lausunnollaan sitä, että ”suurella osalla 

saariston provinsseista ei ollut tarpeeksi edellytyksiä vakaaseen hallintoon.” 666 

Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. 

Myös Ison-Britannian suurlähettiläs Sir Ronald Lindsayn mukaan Hurley 

onnistui provosoimaan lausunnoillaan erityisesti Filippiinien senaatin 

puheenjohtajaa, Manuel Quezonia, joka puolusti itsenäisyyttä sillä, että 

"Haluamme ennen kaikkea olla itsenäisiä, tosin haluamme olla myös varakkaita. 

Kuitenkaan itsenäisyyttämme emme missään tapauksessa vaihtaisi varakkuuteen." 

Quezon lisäsi vielä, että ”Filippiinit on valmis myöntymään tulleihin ja 

muuttoliikkeen rajoituksiin, mikäli itsenäisyys riippuisi niistä.”667 Vaikuttaa siltä, 

että Quezon otti Hurleyn lausahduksen henkilökohtaisena loukkauksena. 

Hurleyn lausunnot eivät pysäyttäneet itsenäisyyslain valmistelua HCIA:ssa. 

Maalikuussa saaristoasiain valiokunta raportoi uudelleen muotoillun 

itsenäisyyslakiesityksen edustajainhuoneelle. Esitys poikkesi muutamilta osin 

edellisen senaatin valiokunnan hyväksymästä Hawes–Cutting-lakiesityksen 

versiosta. Tässä Hare-lain nimeä kantavassa versiossa Filippiineille myönnettäisiin 

täysi itsenäisyys kahdeksan vuoden siirtymäajan jälkeen. Toinen poikkeus senaatin 

lakiesitykseen oli se, että lopulliselle itsenäisyydelle ei vaadittaisi Filippiinien 

kansan hyväksyntää siirtymäajan päätyttyä, vaan saarivaltion kansalliskokouksen 

ratifiointi olisi riittävä. Kolmanneksi määriteltiin tuontikiintiöt filippiiniläiselle 

sokerille, kookosöljylle ja köysiteollisuuden tuotteille. Erona senaatin versioon oli 

lisäksi se, että vain Filippiinien valuuttaa koskevat lait oli saatettava Yhdysvaltain 

presidentin vahvistettaviksi. Edustajainhuoneen esitys ei myöskään sisältänyt 

asteittaista tulliin siirtymistä. Maahanmuuttajien vuotuinen kiintiö oli 50 (senaatin 

esityksessä 100) henkeä vuosittain. Lopuksi varattiin Yhdysvalloille oikeus 

säilyttää saarilla laivastotukikohta. Muilta osin senaatin ja edustajainhuoneen 

                                                        
665 Butte Parkerille, 12.2.1932, BIA 364-Quezon-pers. 
666 BIA:sta sähke Buttelle, 12.2.1932, BIA 364-Quezon pers. 
667 Lindsay Simonille, 18.2.1932, BDFA, Vol. 17, 207. 
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esitykset olivat samanlaiset. 668  Tällaisena HCIA hyväksyi lakiesityksen 

raportoitavaksi edustajainhuoneeseen.669 

Haren lakialoite lähetettiin sääntövaliokuntaan (Rules Committee) 

jatkotoimenpiteitä varten. 670  Edustajainhuoneen puhemies John Garner tiedotti 

pian edustajainhuoneelle, että laki tulisi käsittelyyn jo huhtikuun 4. päivänä. Garner 

esitti lakiehdotuksen hyväksymistä yksimielisellä päätöksellä (Unanimous 

consent), jossa keskustelu asiasta rajattaisiin kahteen ja puoleen tuntiin. Koska 

republikaanien edustajat Robert L. Bacon New Yorkista ja Burnett Chiperfield 

Illinoisista vastustivat lakia, siirsi puhemies Garner edustaja Haren aloitteesta lain 

äänestysmenettelyyn rajoitetuin puhe- ja muutosesityksin (Suspend the rules).671 

Huhtikuun alussa 1932 Hare-laki jätettiin edustajainhuoneen täysistunnon 

päätettäväksi672. Filippiineiltä oli saapunut arvovaltainen lähetystö puhumaan lain 

puolesta. Heille oli varattu yleiskeskustelun ensimmäiset puheenvuorot, minkä 

jälkeen seurasi noin tunnin pituinen yleiskeskustelu. Yhteenvedonomaisena 

esimerkkinä keskustelusta voi ottaa teksasilaisen kongressiedustaja O. H. Crossin 

puheen. Hän luetteli huomattavan suorasanaisesti lain etuja. Hänen mukaansa laki 

tulisi parantamaan Yhdysvaltain viljelijäväestön asemaa. Toisekseen, se saattoi 

pelastaa Yhdysvaltain laivaston mahdolliselta Japaninvastaiselta sodalta. 

Kolmantena etuna Cross piti Filippiineiltä suuntautuvan maahanmuuton 

rajoittamista. Neljänneksi eduksi hän mainitsi Yhdysvaltain ja Kuuban suhteiden 

edistämisen.673  Tässä Cross toi esille lain synnyn taustalla olevia vaikuttumia. 

Kuvaavaa on, että hän ei kommentoinut sanallakaan filippiiniläisten asemaa ja 

tulevaisuutta. 

                                                        
668 Edustajainhuoneen raportti no. 806 CR, Vol. 75, appendix. 
669 Philipine Independence, CR, Vol. 72., 1. sess. H. Rept, 806. 
670  Kongressin edustajainhuoneessa sääntövaliokunnan (Rules Commiittee) tehtävänä on määrätä 
käsittelyjärjestys kullekin lakiesitykselle, eli laki laitetaan ”kalenteriin” odottamaan vuoroaan. 
Valiokunta voi halutessaan nopeuttaa tai hidastaa lain käsittelyyn tuontia edustajainhuoneessa. Plano & 
Greenberg 1962, 144. 
671 Yksimielisen päätöksen menettelytavassa (Unanimous consent) voidaan ottaa lakiehdotus nopealla 
aikataululla päätettäväksi, mikäli on selvästi odotettavissa, että laki tullaan hyväksymään. Mikäli 
yksikin kongressiedustaja vastustaa lakia, ei se tule hyväksytyksi tällä menettelytavalla. Mikäli 
lakiehdotusta käsitellään rajoitetuin menettelysäännöin (Suspend the rules), on tällöin keskustelu laista 
rajattu 40 minuuttiin eikä muutosesityksiä käsiteltävään lakiin sallita. Tällöin vaaditaan kahden 
kolmasosan enemmistö lain hyväksyntään. Plano & Greenberg 1962, 149–151. 
672 Valiokuntien hyväksymät lakiehdotukset lähetetään ensin suureen valiokuntaan (Rules Committee), 
joka raportoi lakiehdotukset alahuoneen ”täysistunnolle” (Committee of the Whole). Tämän jälkeen 
seuraa yleiskeskustelu sekä muutosesitykset, joista äänestetään. Lopulta lakiehdotus suljetaan ja jätetään 
äänestettäväksi. Oleszek 2014, 144–173. 
673 Edustajainhuone 4.4.1932, CR, Vol. 75, 7410–7412.  
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Merkillepantavaa Crossin listauksessa on viimeinen kohta, jossa hän toi esille 

Kuuban sokerin kilpailukyvyn parantamisen. Onkin kysymyksiä herättävää, miten 

juurikassokerin tuotantoaluetta edustanut Cross oli kiinnostunut Kuuban 

sokerintuotannon edistämisestä. Tämä seikka osaltaan jälleen osoittaa Kuuban 

sokeripiireillä olleen laaja vaikutusvalta kongressiedustajiin. 

Crossin puheessa on paradoksaalisia piirteitä siinä mielessä, että lailla yritettiin 

parantaa emämaan sokerintuottajien asemaa rajoittamalla Filippiineiltä tuotavaa 

sokeria. Samanaikaisesti pyrittiin parantamaan Kuuban sokerintuottajien 

mahdollisuuksia lisätä osuuttaan Yhdysvaltain markkinoista. Kuuban 

sokerintuotantoon investoinneilla piireillä oli ymmärrettävästi helpompi kätkeä 

tavoitteensa ajamalla näennäisesti liittovaltion viljelijöiden etua. Kuuban sokeriin 

investoineiden toiminta on ollut ilmeisen peiteltyä. 

Aiempi tutkimus ei ole tuonut esille Kuuban sokeripiirien osuutta 

itsenäisyyslain syntyyn. Ainoastaan Grunder ja Livezey tutkimuksessaan viittaavat 

asiaan, mutta hekään eivät ole löytäneet riittäviä todisteita Kuuban oletettua 

suuremmasta vaikutuksesta itsenäisyyshankkeeseen. 674  Grunder ja Livezey 

kirjoittavat Kuuban olleen mahdollisesti lain edistäjänä. Itse tarkennan, että lain 

edistäjänä olivat Kuuban sokerintuotannon pääosin omistavat Yhdysvaltalaiset 

sijoittajat. Näistä yhtenä suurimpana useimmiten nousi esille National City Bank. 

Käydyn keskustelun päätteeksi edustajainhuone äänesti laista. Hare-lakiesitys 

hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä äänin 306–47. Lakiesitys lähetettiin 

eteenpäin senaatin vastaavaan valiokuntaan (SCTIA), jotta esitykselle saataisiin 

vaadittava toisenkin kamarin hyväksyntä.675 

Peräti 79 kongressiedustajaa pidättäytyi äänestämästä. Abelarde selittää tätä 

sillä, että republikaaneille oli helpompi pidättäytyä äänestämästä kuin äänestää 

puolueohjelmansa ja hallituksen vastaisesti lain puolesta.676 Voi havaita, että kaikki 

lakia vastaan äänestäneet olivat republikaaneja. Yhdeksän heistä edusti 

Keskilännen teollisuusvaltioita ja muut Uuden Englannin ja Keski-Atlantin alueen 

valtioita. Filippiinien vientimarkkinoita ajatellen esimerkiksi puuvilla-alan 

teollisuus oli pitkälti keskittynyt juuri näihin valtioihin. Monet lakia vastustaneista 

kongressimiehistä olivat hyvin pettyneitä lain hyväksymiseen ja toivat asian julki 

kärjekkäästi.    

Massachusettsilainen kongressiedustaja Charles Underhill kiteytti 

pettymyksensä lain läpimenoon: ”Mikä travestia, mikä tragedia! Vain 

                                                        
674 Grunder & Livezey 1951, 189. 
675 Päätösnumeroksi tuli H.R. 7233. Edustajainhuone 4.4.1932, CR, Vol. 75, 7410–7412. 
676 Abelarde 1947, 157. 
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neljäkymmentä minuuttia käytetään [uuden] valtion perustamiseen!” 677 

Underhillin suhtautumiseen saattoi vaikuttaa sekin, että Underhillin edustamassa 

Massachusettsissa katolisella kirkolla oli vahva jalansija ja että hän oli itsekin 

katolilainen. Katoliset ymmärrettävästi tunsivat erityistä myötätuntoa katolilaisia 

filippiiniläisiä kohtaan. 

Edustajainhuoneessa hyväksytty lakiesitys oli sekä republikaanisen puolueen 

ulkopoliittisen linjauksen että maan hallituksen linjan vastainen.678 Kuitenkin noin 

puolet eli 119 republikaanista kongressiedustajaa siirtyi kysymyksen suhteen 

demokraattien puolelle. Miksi?  

Äänestystä edeltänyt lyhyehkö keskustelu osoitti osaltaan sen, että 

Filippiinien-kysymys haluttiin saada pois päiväjärjestyksestä. Lähestyvillä 

vaaleilla oli myös ilmeinen vaikutus päätökseen. Lain puolesta pidetyissä puheissa 

oli kuultavissa populistista äänten kalastelua. Yllättävän ylivoimaisen päätöksen 

takana vaikutti todennäköisesti myös Kaukoidän tapahtumien johdosta voimistunut 

isolationistinen ilmapiiri. Japanin äskettäinen Mantšurian valloitus oli ilmiselvästi 

lisännyt pelkoa joutumisesta sotaan Tyynellämerellä.    

Edustajainhuoneessa hyväksytty Hare-laki herättää useita kysymyksiä. 

Esimerkiksi lopullisen kansanäänestyksen poistaminen laista koettiin arveluttavana. 

John D. Hicks toteaakin, että tilanne oli filippiiniläisten kannalta ristiriitainen, sillä 

he joutuisivat päättämään itsenäisyydestä tietämättä, minkälainen perustuslaki 

maalle myöhemmin tulisi. 679  Kansanäänestyksen poistamisella Hare-laista 

haluttiin mitä ilmeisimmin eliminoida saariston mahdollisuus palata myöhemmin 

Yhdysvaltain yhteyteen. 

Lain vastustajien joukossa oli useita maatalousblokin edustajia, joiden mukaan 

laki ei toisi todellista helpotusta viljelijöille. Muutamissa, pääasiassa 

republikaanien esittämissä puheissa vastustettiin lakia vedoten kaupallisiin ja 

filippiiniläisten tulevaisuutta koskeviin näkökulmiin. 680  Abelarden mukaan 

muutamat maatalousblokin kongressiedustajat halusivat pitää laissa 

kansanäänestyksen. Heidän mielestään kyseinen kohta tuli ehdottomasti sisällyttää 

lakiin ja vieläpä niin, että kansanäänestys tulisi järjestää ennen siirtymäajan 

                                                        
677 Edustanjainhuone 4.4.1932, CR, Vol. 75, 7410–7412. Travestia on Hamletin näytelmistä alkunsa 
saanut ivamukailu. Friend 1965, 90. 
678  Filippiinien säilyttäminen Yhdysvaltain yhteydessä kuului perinteisesti republikaanien 
ulkopoliittiseen ohjelmaan. Tosin asiasta oli alettu käydä keskustelua isolationistisen suuntauksen 
vallattua yhä enemmän jalansijaa puolueen sisällä. Ellis 1968, 293. 
679 Hicks 1960, 256–257. 
680 Edustajainhuone 4.4.1932, CR, Vol. 75, 7410–7412. 
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alkamista.681 Toisena vaihtoehtona oli se, että kansan hyväksyntä tapahtuisi vasta 

siirtymäajan päättyessä. Mikäli näin säädettäisiin, oli maatalousblokkilaisten 

uhkakuvana se, että vapaakaupan vähetessä ja viennin jouduttua verolliseksi 

saattaisivat filippiiniläiset taloudellisessa ahdingossaan muuttaa mielipidettään 

itsenäisyydestä. 

Leonard F. Giesecken huomioiden mukaan saaristoasiainvaliokunnassa 

kiisteltiin kaikkein eniten siirtymäajan pituudesta: demokraatit olivat lyhemmän 

siirtymäajan kannalla, kun taas republikaanit ajoivat pitempää, holhouksenomaista 

jaksoa, jolla varmistettaisiin saarten vakaa kehitys.682  Tarkemmin tutkittaessa ei 

jako näiden kahden mielipiteen kesken tapahtunut puoluelinjojen mukaisesti, sillä 

myös huomattava osa republikaaniedustajista oli lyhyehkön siirtymäajan kannalla. 

Lakiesitys osoitti, että edustajainhuoneen puolella oltiin myötämielisempiä 

kotimaan viljelijöitä ja työläisiä kohtaan edellisen kongressin viimeisen 

istuntokauden senaatin vastaavan valiokunnan asenteisiin verrattuna. Olisi jopa 

voinut odottaa, että vapaakaupan kiintiöitä olisi laskettu vieläkin alemmaksi, kuin 

nyt hyväksytyssä lakiesityksessä oli asetettu, sillä juuri se olisi miellyttänyt 

viljelijöitä eniten. Edustajainhuoneessa hyväksyttyä lakiesitystä saattoi pitää siinä 

mielessä liberaalina, että siinä annettiin Filippiineille huomattavasti laajemmat 

oikeudet päättää muun muassa kaupallisista suhteistaan. Yhdysvaltalaisten vapaa 

pääsy saariston markkinoille ei tämän lain mukaan olisikaan enää turvattu. 

Vaikuttaa siltä, että vientiä Filippiineille harjoittavat tahot eivät saaneet ääntään 

kuuluviin edustajainhuoneessa. 

Voi olettaa, että itsenäisyyslain ylivoimainen kannatus osaltaan selittyy 

maatalousorganisaatioiden propagandalla. Järjestöt toimivat kulisseissa, ja niiden 

vaikutus saattoi olla huomattava varsinkin, kun ottaa huomioon kyseisten 

järjestöjen hyvät taloudelliset resurssit. Silti saa sen kuvan, että 

maatalousjärjestöjen propagandassa Filippiinientuonnin aiheuttamasta uhka ja 

vahinko amerikkalaisille maidon, puuvillaöljyn, sokerin ja eläinrasvojen tuottajille 

oli selvästi liioiteltu. Myös Whitney T. Perkins korostaa maatalousblokin 

liioittelevaa kovaäänisyyttä ja kiivautta asiassa. Kysymykseen järkevältä ja 

objektiiviselta pohjalta suhtautuneiden ääni ei tullut samassa määrin esille 

edustajainhuoneen keskusteluissa.683 

Fergusonin ja McHenryn tutkimuksen mukaan maatalousjärjestöjen 

vaikutusvalta korostui myös siten, että niiden tuki oli useimmille blokkiin 

                                                        
681 Abelarde 1947, 156–157. 
682 Giesecke 1987, 52. 
683 Perkins 1962, 243–244. 
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kuuluville kongressimiehille välttämätön menestymiseksi kongressin vaaleissa. 

Etujärjestöt informoivat tehokkaasti jäsenistöään ”sopivista” ehdokkaista.684 Tähän 

tarkoitukseen etujärjestöt käyttivät todennäköisesti omia jäsenlehtiään. 

Huomattava on myös se, että elettiin yhä pahenevan laman aikaa. Kansalla oli tarve 

saada syntipukkeja vaikeaan tilanteeseen. Filippiinit näytti joutuneen 

tämänkaltaiseen asemaan. Pienikin parannus vaikeana aikana on suuri parannus. 

Tosiasiassa, kuten John D. Hicks ja Grayson Kirk kirjoittavat, kotimaiset 

maataloustuotteet kilpailivat paljon voimakkaammin keskenään kuin Filippiineiltä 

tulevan tuonnin kanssa. Sokerintuottajien lisäksi maitoperäisten rasvojen eli 

lähinnä voin tuottajat uskoivat Filippiineiltä tullivapaasti tuotavan kookosöljyn 

olevan syynä voin menekkivaikeuksiin ja alhaiseen tuottajahintaan. Yhdysvalloissa 

filippiiniläisestä kookosöljystä kaksi kolmasosaa kulutettiin saippuateollisuuteen, 

jonka käyttötarpeeseen kotimaiset öljyvalmisteet eivät olleet riittävän laadukkaita. 

Eläinrasvan eli voin ja kasviperäisen öljyn tuottajat kilpailisivat yhtä lailla, vaikka 

Filippiineiltä tuleva kookosöljy suljettaisiin kokonaan liittovaltion markkinoilta. 

Seurauksena olisi ainoastaan, että saippuatuotteiden laatu huononisi 

Yhdysvalloissa.685 David Bernsteinin huomioiden mukaan kookosöljyn kysyntä ja 

tuonti Filippiineiltä moninkertaistui ensimmäisen maailmansodan aikana. Ilman 

ulkomaista tuontia saippuasta olisi ollut suuri pula. Tuohon aikaan tuli myös hyvin 

esille, kuinka saippuan laatu heikkeni kookosöljyn puutteessa. Saippuateollisuus 

oli kuitenkin suhteellisesti ottaen pienimuotoista niin, että sillä ei ollut valtaa 

puolustaa Filippiineiltä tulevaa kookosöljyä. 686  Hicksin, Kirkin ja Bernsteinin 

väitteet saivat tukea myös virallisista tilastoista, kuten edellä on esitetty. 

Oli myös heitä, jotka uskoivat Filippiineiltä tulevan tullivapaan tuonnin 

lopettamisen tuovan välitöntä apua liittovaltion viljelijöille. Yksi heistä oli tunnettu 

taloustieteilijä Alozo Tayler, jonka mielestä kookosöljy voitiin korvata myös 

saippuateollisuuden raaka-aineena, ja jos sitä tarvittiin, niin kookosöljy voitaisiin 

tuoda Filippiinien sijaan Kuubasta. Taylorin mukaan kookosöljyn tuonnin 

sulkeminen saisi aikaan sen, että kotimaiset maitotuotteiden ylijäämävarastot 

alkaisivat purkautua.687 Taylorin esittämät ja muutkaan tämän kaltaiset kommentit 

eivät tunnu saaneen muiden asiantuntijoiden kannatusta. 

Kansallinen Meijeriliitto (NDU) ja Kansallinen Maidontuottajien yhdistys 

(NCMPA) käyttivät alituiseen valheellisia argumentteja puolustaessaan voita ja 

                                                        
684 Ferguson & McHenry 1977, 156. 
685 Hicks 1960, 255; Kirk 1936, 73–78. 
686 Bernstein 1947, 126. 
687 CR, Vol. 75, 8751–8752. 
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puuvillaöljyä. Ne vaativat täyttä tuontitullia Filippiinien kookosöljylle. Friend 

asiantuntevasti tähdentää, että useimmiten niiltä unohtui se, että Filippiinit oli yksi 

yhdysvaltalaisten parhaista maitojalosteiden, viljatuotteiden ja erityisesti 

puuvillajalosteiden vientimaista.688  Säilötyn maidon osalta Filippiinit oli suurin 

vientimaa. 

Sokerin tilanne oli samankaltainen kuin kookosöljyn. David Bernstein 

kiinnittää huomiota siihen, että tosiasiassa Yhdysvallat ei koskaan ollut 

omavarainen sokerin osalta. Filippiineiltä tuotu sokeri oli huomattava lisä sokerin 

kysyntään, sillä vain neljännes liittovaltion sokerintarpeesta tuotettiin kotimaassa. 

Toinen neljännes sokerista tuotiin Kuubasta. Lopusta vastasivat muut saaristoalueet 

kuten Filippiinit, Hawaiji, Puerto Rico ja Neitsytsaaret yhdessä.689 Sokerista ei siis 

ollut merkittävää ylitarjontaa. Tämä on syytä pitää mielessä ajateltaessa 

itsenäisyyslain syntyprosessia. 

Kovinta kilpailua Yhdysvaltain markkinaosuuksista kävivät keskenään Kuuba 

ja Filippiinit. Hicks väittää, että Kuuballe amerikkalaisten sokerintuottajien 

pyrkimykset sulkea Filippiinit pois markkinoiltaan tuli suurena lahjana.690 Uskon 

kuitenkin, että Kuuba ei ”saanut lahjaa”, vaan oli itse alun perin aktiivinen 

itsenäisyysasiassa. Toiseksi ei ole syytä puhua niinkään Kuubasta vaan sen 

sokerintuotantoon sijoittaneista amerikkalaisista tahoista. Vain pieni osa Kuuban 

sokerituotannosta oli kuubalaisten omistuksessa. 

Kuten edellä olen todennut, Kuuban sokeripiirien taktiikkaan kuului matalan 

profiilin ylläpitäminen. Ei ilmeisesti haluttu osoittaa, että Kuuba oli tosiasiallinen 

kilpailija kotimaiselle sokerille. Kiusaus kongressin äänestyksessä ratkaisevien 

jäsenten ”voitelemiseen” varmasti kasvoi. Haluan korostaa, että tämä on vahva 

olettamus, sillä selkeää näyttöä lahjonnasta on vaikea löytää – etenkin, kun 

yhdysvaltalaisilla pankeilla on jopa sadan vuoden suoja-aika yksityisten ihmisten 

tileihin. 

Yhdysvaltain kongressin keskusteluissa tuotiin esille aika ajoin väitteitä, että 

Filippiinien tullivapaa tuonti polkisi hintoja. Väite on sikäli perusteeton, että 

sokerin hinta noudatteli maailmanmarkkinahintoja, jotka määräytyivät etupäässä 

Lontoon kansainvälisillä markkinoilla. 691  Kansainvälinen ylituotanto yhdessä 

vähentyneen kokonaiskysynnän kanssa ymmärrettävästi painoivat 

maailmanmarkkinahintoja alaspäin. On kohtuutonta syyttää yhtä tuottajamaata 

                                                        
688 Friend 1965, 82. 
689 Friend 1963, 183–184. 
690 Hicks 1960, 255–256. 
691 Bernstein 1947, 127. 
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ylituotannosta etenkin, kun kyseessä oli maailmanlaajuisesti suhteellisen pieni 

tuottajamaa. Robert D. Schulzinger mukaan hallituksessa uskottiin, että 

vapaaehtoisilla tuotantorajoituksilla pystyttiin vähentämään ylituotanto-ongelmaa 

myös Filippiineillä. Kuubassa sokerintuotantoa oli rajoitettu jo vuodesta 1929 

lähtien.692 Vapaaehtoisiin tuotantorajoituksiin palataan myöhempänä uudelleen. 

Garel A. Grunderin ja William E. Livezeyn mukaan Yhdysvaltain 

köysiteollisuus oli ainoa teollisuudenhaara, joka jossain määrin kilpaili 

filippiiniläisten vastaavien tuotteiden kanssa. Filippiiniläisestä manilla-köydestä 

oli kuitenkin tullut hyvien ominaisuuksiensa puolesta maailmanlaajuisesti tunnettu 

käsite.693 Väitteessä lienee perää, sillä Suomessakin manillaköysi on ollut tunnettu 

käsite. Nykypäivänä voisi puhua brändistä. 

Maatalousblokin vaikutus ei yksin riittäne selittämään lain ylivoimaista 

hyväksyntää. Blokin vaikutus näkyi enemmän lain muodossa. Länsirannikon 

edustajat olivat sangen yhtenäisesti lain takana. Edustajainhuoneen istuntoa 

seurannut Sir Ronald Lindsay pani merkille, että länsirannikon edustajat edustivat 

jokseenkin pientä osaa koko kamarista, mutta heidän kiivailla puheillaan oli 

ilmeinen vaikutus äänestyksen tulokseen694. Pitää ehkä paikkaansa, että muutamat 

kongressiedustajat olivat voimakassanaisia vaatiessaan maahanmuuttorajoituksia. 

Täytyy muistaa, että siirtolaisuus ja kilpailu yhä vähenevistä työpaikoista olivat 

johtaneet länsirannikolla mellakkoihin ja jopa kuolonuhreihin. Tällä seikalla saattoi 

olla vaikutusta siihen, että maahanmuuton rajoittamiseen suhtauduttiin 

tunnepitoisemmin. 

Kun seuraa Yhdysvaltain 72. kongressin ensimmäisen istuntokauden Hare-

lakiesityksen käsittelyä, päällimmäisenä nousee esiin lakiesityksen käsittelyn 

kiireellisyys ja vähäinen paneutuminen Filippiinien tilanteeseen. Syksyn vaalien 

läheisyys saattoi vaikuttaa siinä määrin, että republikaanit halusivat saada 

viljelijäväestön äänten kannalta vaikean asian pois vaaliteemoista. Demokraattien 

vaalistrategiaa valmisteltiin, ja viljelijäväestö oli tärkeä tulevissa vaaleissa. Selvää 

oli myös, että isolationistinen suuntaus oli voimistunut maailmanrauhaa uhkaavien 

tapahtumien myötä ja että se siten osaltaan vaikutti myönteiseen päätökseen. Ilman 

kotimaisen talouden vaikeaa tilannetta olisi Filippiinien- kysymyksestä 

oletettavasti muodostunut keskeisin vaaliteema. Nyt liittovaltion talousongelmat ja 

alati kasvava työttömyys veivät lähes kaiken päähuomion koko Yhdysvalloissa. 

                                                        
692 Schulzinger 1984, 52. 
693 Grunder & Livezey 1951, 212–216. 
694 Lindsay Simonille, 18.2.1932, BDFA, Vol. 17, 205. 
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Stanley Karnowin ja Theodore Friendin mukaan alahuoneen puhemiehenä 

toimineella John Nance Garnerilla oli merkittävä osuus siihen, että 

maatalouspiirejä edustava ryhmittymä ei saanut muutettua lakia vielä enemmän 

mieleisekseen. Garner päätti keskustelun täysistunnossa nopeasti ja toimeenpani 

äänestyksen. 695  On vaikea sanoa, miksi Garner toimi näin. Edustajainhuoneen 

puhemies on yleensä lähempänä hallintoa kuin rivijäsenet. Ylipäänsä 

Yhdysvalloissa kongressin puhemies ei ole puolueeton puheenjohtaja vaan pyrkii 

ajamaan avoimesti puolueensa ja maan hallinnon etua. 696  Stimsonia 

ulkoministerinä seuranneen Cordell Hullin mukaan alahuoneen puhemies John 

Garner oli yksi maan edistyksellisimmistä kansainvälisyysmiehistä. 697 

Teksasilaisena demokraattina hän oli ilmeisen samoilla linjoilla ulkopolitiikassa 

Stimsonin, Hullin ja muiden hallitusta lähellä olevien piirien kanssa. Hän joutui 

pari vuotta myöhemmin samankaltaiseen tilanteeseen itsenäisyyslain suhteen 

toimiessaan senaatin puhemiehenä. Garner valittiin myöhemmin Franklin D. 

Rooseveltin varapresidentiksi. 

Maan lehdistö oli lähes yksimielisesti tuominnut ajatukset Filippiinien 

irrottamisesta Yhdysvaltain yhteydestä. Lain vastustajat kongressissa viittasivat 

arvovaltaisen New York Herald Tribunen artikkelin, joka pohjautui laajaan 

lehdistösurveyhyn. Siinä oli tutkittu kuluneen vuoden ajalta 412:n eri puolilla 

liittovaltiota ilmestyneen sanomalehden pääkirjoituksia, joissa käsiteltiin 

Filippiinien itsenäisyyttä. Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia liittovaltion 

valtalehdistä oli vahvasti itsenäistymistä vastaan. Ilman selvää kantaa 

kysymykseen oli 26 prosenttia lehdistä, ja vain seitsemän prosenttia kannatti 

saarten itsenäistymistä. 698  Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että sanomalehdet 

Yhdysvalloissa olivat omistuspohjaltaan valtaosin keskittyneitä. Kyseinen 

artikkelisurveyn tekijä oli osa jättimäistä Scripps-Howard-konsernia. Useimmiten 

näillä lehdillä oli myös yhtenäinen poliittinen linja.699  Koska lehden tuloksia ei 

                                                        
695  Karnow 1990, 253; Friend 1965, 90; Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä kongressin 
alahuoneessa yleisen keskustelun päätteeksi on jokaisella edustajalla mahdollisuus viiden minuutin 
mittaiseen muutosesityspuheenvuoroon (five–minute rule). Esitystä seuraava puheenvuoro on varattu 
oppositiolle. Oleszek 2014, 152–153.  
696 Garner toimi sääntöjen rajoissa, sillä hän salli sääntöjen mukaiset 20 minuutin pituiset puheenvuorot 
molemmille puolueille. Yleensä keskusteluun ja sitä seuraaviin muutosesityspuheenvuoroihin varataan 
reilusti aikaa. Ferguson & McHenry 1977, 224–225, 233–234. 
697 Cordell Hull 1948, Vol. 1, 217. 
698  New York Herald Tribunen 10.3.1932 julkaisema artikkeli liitteenä kongressin pöytäkirjassa. 
16.3.1932, CR, Vol. 75, 6193–6199. 
699  Scripps–Howardin ohella sanomalehtikonserneja olivat Hearst, Ganned ja Copley. Lamakausi 
vauhditti lehtien keskittymistä suuromistajille. Bernstein 1969, 128. 
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kiistetty ja koska asia ei herättänyt epäilyksiä kongressissa, on hyvin ilmeistä, että 

ainakin valtaosa sanomalehdistöstä oli itsenäisyyttä vastaan. 

Näkemystä itsenäisvastaisuudesta tuki myös asiaa tarkoin seurannut Ison-

Britannian suurlähettiläs Lindsay, joka viitaten kirjeenvaihtoonsa liittämiinsä 

artikkeleihin totesi valtaosan lehdistöstä olleen jyrkästi itsenäisyyslakia vastaan. 

Näistä Lindsay nosti esille erityisesti edellä mainitun lehdistösurveyn tehneen 

NYHT:in, joka kritisoi voimakkaasti edustajainhuoneen päätöstä. Päätöksen 

mukaan Filippiinien heittäminen kahdeksaksi vuodeksi poliittiseen myllerrykseen 

ja tämän jälkeen vielä taloudelliseen kaaokseen saattaisi maan jopa tuhon partaalle. 

Lehden mukaan päätöksessä ei ollut tarpeeksi huomioitu lehdistössä näkyvää 

yleistä mielipidettä eikä asiantuntijoiden ja tutkijoiden mielipiteitä. Lehti jatkoi 

vielä väittäen, että edustajainhuoneen päätökseen vaikuttivat erityisesti Kuuban 

sokeripiirien lobbaajat, jotka olivat onnistuneet työssään. Samat voimat piirittivät 

nyt senaattoreita saadakseen aikaan toivomansa tuloksen.700 

Suurlähettiläs Lindsay poimi lehdistöstä esille myös suuren Philadelphia 

Public Ledgerin toisenlaista näkemystä edustava artikkelin, jonka mukaan 

filippiiniläisten ei pitänyt sokeasti uskoa Yhdysvaltain apuun ja turvaan vaikean 

paikan tullen. Filippiinien oli syytä alkaa panostamaan taloutensa ja puolustuksensa 

kohentamiseen, mikäli mieli suvereeniksi valtioksi. 701  Hare-lakiesityksessä 

puolustusvastuu säilyy Yhdysvalloilla koko siirtymäajan. Alahuoneen 

keskusteluissa ei suoranaisesti vaadittu - paria kommenttia lukuun ottamatta - 

Filippiinien puolustusvastuusta luopumista, saati vetäytymistä Kaukoidän alueelta. 

Tämä todistaa osaltaan sitä, että isolationistinen turvallisuusnäkökulma ei ollut 

olennainen itsenäisyyspäätöstä tehtäessä – ainakaan vielä. 

 Abelarden ja Friendin mukaan filippiiniläisten lähetystö ei ollut laisinkaan 

tyytyväinen siihen tapaan, jolla laki hyväksyttiin alahuoneessa. Kongressi ei ollut 

täyttänyt Filippiinien kansanedustuston marraskuussa itsenäisyyslaille asettamia 

ehtoja. Erityisen vaikeita lakiesityksessä Filippiinien kannalta olivat sokerille 

asetetun vientikiintiön supistuminen edelleen kolmanneksella ja kahdenkeskistä 

kauppaa koskevan kohdan poistaminen lain pykälistä.702 Puhemies Quezon kiirehti 

antamaan yllättävän lehdistölausunnon, jossa hän peräänkuulutti jonkinasteista 

pysyvää suhdetta Yhdysvaltain kanssa, vaikka Filippiinit saavuttaisikin suvereenin 

                                                        
700  Lindsay Simonille 6.4.1932, BDFA, Vol. 17, 211. Pääkirjoitusten takana oli isolationismia 
kannattava, kuuluisa Walter Lippman. Steel 1981, 273–280. 
701 Lindsay Simonille 18.2.1932, BDFA, Vol. 17, 205–206. 
702 Filippiinien kansanedustusto oli asettanut vaatimukseksi sokerin tullivapaaksi vientikiintiöksi 1 500 
000 tonnia vuodessa. Hawes–Cutting -laissa kiintiö supistui 1 037 000 tonniin vuodessa. Abelarde 1947, 
137. 
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itsenäisyyden. Esimerkkinä hän käytti Englannin ja Kanadan välistä dominio-

suhdetta.703 Quezonin ajattelun taustalla oli epäilemättä hänen huolestuneisuutensa 

Filippiinien kaupallisesta tulevaisuudesta sekä turvallisuuspolitiikasta. Hänen 

asemansa oli toisaalta vaikea; liiallinen itsenäisyyslain vastustaminen voisi koitua 

poliittiseksi itsemurhaksi, kuten aikaisemminkin on tullut ilmi. 

Hallituksen toimintaan kyseisenä aikana perehtynyt Russell F. Weigleyn 

mukaan lausuntojen kapea-alaisuus antoi aiheen olettaa, että hallituksessa ei ollut 

varauduttu alahuoneen myönteiseen päätökseen ja että päätös tuli ainakin jossain 

määrin yllätyksenä. Hallitus esitti kielteisen raportin alahuoneen päätöksen 

johdosta, mikä tosin ei herättänyt paljonkaan huomiota. Etenkin sotaministeriölle 

päätös tuotti päänvaivaa, sillä ministeriön johto kannatti ehdottomasti Filippiinien 

säilyttämistä Yhdysvaltain yhteydessä.704 Edustajainhuoneessa hyväksytty laki ei 

toisi puolustusstrategisesti radikaalia muutosta Filippiinien puolustukseen, sillä 

ainakin seuraavat kymmenen vuotta puolustusvastuu säilyisi Yhdysvalloilla.   

Lähes välittömästi Hare-lain hyväksymisen jälkeen Japanin hallituksen 

tiedottaja kertoi, että Japani oli valmis tekemään sopimuksen Yhdysvaltain kanssa, 

jossa se lupaisi kunnioittaa Filippiinien itsenäisyyttä ja koskemattomuutta.705 Tämä 

lehdistössä esiintynyt uutinen ei saanut painoarvoa hallinnossa, saati kongressissa. 

Vaikuttaa siltä, että Japani oli toimiensa vuoksi jo menettänyt jossain määrin 

luotettavuuttaan, mitä tuli alueelliseen koskemattomuuteen. 

Aasian kriittinen tilanne sekä hallituksen tarve supistaa puolustusmenoja olivat 

suhtautumisen taustalla Filippiinienkysymyksessä. Tässä mielessä presidentti 

Hooverin linjaa voidaan pitää ristiriitaisena: hän samanaikaisesti vaati laivaston 

määrärahojen leikkaamista ja toisaalta korosti Filippiinien turvallisuuden 

takaamista. 706  Hoover piti itsenäisyyden ehdottomana edellytyksenä saarten 

talouden saattamista kansainvälisesti kilpailukykyiselle pohjalle. 707  Hänen 

näkemyksensä oli siinä mielessä realistinen, että Filippiinien lähes koko kansantulo 

pohjautui tuotteeseen, joka käytännöllisesti katsoen myytiin tullivapaasti 

Yhdysvaltain markkinoilla. Filippiinien olisi vaikea hankkia markkinoita muualta, 

sillä Länsi-Intian alueella tuotettiin sokeria moninkertaiset määrät ja huomattavasti 

halvemmalla. Sokerista oli muutenkin ylitarjontaa maailmalla. Tätä ongelmaa 

yritettiin ratkaista Lontoon talouskonferenssissa, josta kerrotaan myöhempänä 

                                                        
703 Friend 1965, 91. 
704 Weigley 1973, 170–173. 
705 WP, 6.4.1932. 
706 Lehdistötilaisuus 27.10.1931 PPPUS/Hoover, 1932–1933, 509–511; Lindsay Simonille, 18.2.1932, 
BDFA, Vol. 17, 205–206. 
707 Lehdistötilaisuus 27.10.1931 PPPUS/Hoover, 1932–1933, 509. 
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enemmän. Presidentti Hoover ei tuoreeltaan kommentoinut alahuoneen päätöstä, 

joka oletettavasti oli jonkinasteinen pettymys hänelle. Lähestyvät presidentinvaalit 

saattoivat painaa vaakakupissa, eikä mielipidetappiota ollut hyvä tuoda julkisesti 

esille. 

Lain edustajainhuoneessa saama kannatuksen ylivoimaisuus herättää 

kysymyksiä. Yleinen mielipide siinä määrin, kuin sitä etenkin lehdistön välityksellä 

voi saada selville, heijasteli selkeästi lakia vastustavaa kantaa. Alahuoneen 

istunnoissa esitettiin jopa dokumentein, että Filippiinientuonti ei ollut todellinen 

kilpailija kotimaan maataloustuotannolle. Republikaanisista edustajista yli 

kolmannes äänesti tyhjää. Tämä osoittaa kysymyksen ristiriitaisuutta ja 

arkaluonteisuutta. 

Alahuoneen hyväksymä Hare-laki ei ollut vielä laki, ja niinpä 

Filippiinienkysymyksen käsittely siirtyi senaatin puolelle. Lakiesitys tullakseen 

hyväksytyksi laiksi Yhdysvaltain kongressissa vaatii sekä senaatin että 

edustajainhuoneen hyväksynnän. Tämän jälkeen presidentillä on vielä veto-oikeus, 

jonka kongressi voi kylläkin kumota kahden kolmasosan enemmistöpäätöksellä. 

Filippiinien tapauksessa molemmat kamarit valmistelivat rinnan omaa ehdotustaan 

itsenäisyyslaiksi. Mikäli kamareissa hyväksytyt lait poikkeavat toisistaan, 

asetetaan erityinen sovitteluvaliokunta säätämään lait yhdenmukaisiksi, minkä 

jälkeen laki alistetaan jälleen molempien kamarien hyväksyttäväksi. Hare-laki 

lähetettiin senaattiin, mutta sen pöydällä oli jo Hawes–Cutting-lakiesitys, johon 

Hare-lakikin oli pohjautunut. 

4.3 Senaatin puolella itsenäisyysvastaisuus kovempaa 

Uuden kongressin aloittaessa työskentelynsä joulukuussa 1932 senaattorit Hawes 

ja Cutting uusivat senaatille jo edellisessä kongressissa esittämänsä ja virumaan 

jääneen lakiesityksensä. Lakiesitys ei poikennut edellisen kongressin 

istuntokaudella esitetystä. Hawes kuitenkin vihjasi, että joitain muutoksia saataisi 

tulla, mutta hän jättäisi ne valiokunnan harkittavaksi. Laki ohjattiinkin suoraan 

SCTIA:han valmisteltavaksi.708 Heidän lakialoitteensa oli saanut edellisen senaatin 

SCTIA:lta puoltavan lausunnon jo kevään 1930 lopulla, mutta kuten edellä tuli ilmi, 

ei lakia ehditty saada senaatin päätöslistalle lähinnä republikaanien taktisen 

viivyttelyn vuoksi.709 Tällä kertaa senaatin oli enää vaikea jättää asiaa pöydälle. 

                                                        
708 Lakiesitys S. 2743, CR, Vol. 75, 1410–1411. 
709 Senaatin työskentely oli suhteellisen verkkaista. Lakiesitysten piti useinkin jonottaa päästäkseen ns. 
täysistunnon käsiteltäväksi. Lees 1967, 21–23. Ks. Ferguson & McHenry 1977, 235. 
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Puhemies Quezon sähkötti Hawesille olevansa valmis hyväksymään Hawes–

Cutting-lakiesityksen parilla muutoksella. Hän toivoi, että siirtymävaiheen pituus 

rajattaisiin kymmeneen vuoteen ja että vapaakauppa jatkuisi tämän ajan. Hawes 

saattoi Quezonin lausunnon tiedoksi kollegoilleen. Tästä puolestaan seurasi, että 

demokraatit luulivat, että lakiesitys oli hyväksytty yleisesti Filippiineillä. Tämä 

ilmeisesti kantautui myös itsenäisyyslähetystön korviin, sillä Quezonilla tuli kova 

kiire peruuttaa ja kiistää lausumansa korostaen, että itsenäisyyslähetystö antaisi 

tämän kaltaiset päätökset ja lausunnot.710 Tapahtuma oli alkusoittoa Quezonin ja 

lähetystön erimielisyyksille. 

Aivan kuten Hawes oli ounastellutkin, jo kolmen viikon kuluttua senaattorit 

Hawes ja Cutting muotoilivat lakiesitystään (S. 3377) Filippiinien 

itsenäisyyslähetystön esitykset huomioiden.711 Senaattorit halusivat säilyttää laissa 

edelleen kansanäänestyksen itsenäisyydestä – vastoin lähetystön toivomusta. 

Uudelleen muotoiltu lakiesitys annettiin SCTIA:lle jo tammikuun alussa vuonna 

1932. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi rajoitettiin kuulemisia ja lausuntoja 

valiokunnan istunnoissa. Hallinnon puolelta lausunnon antajiksi pyydettiin 

ulkoministeri Stimson, sotaministeri Hurley ja laivastoministeri Charles Francis 

Adams.712 

Siinä vaiheessa, kun lain hyväksyntä senaatissa alkoi näyttää yhä 

todennäköisemmältä, alkoi hallituskin taipua asteittaisen tullin asettamiselle 

Filippiineiltä tuotavalle sokerille. Heidän mukaansa kookosöljyn tullin 

langettamisen voisi siirtää myöhemmäksi, koska kookosöljyn tuonti ei ollut heidän 

mukaansa varsinainen ongelma itsenäisyyskysymyksessä – ainakaan siinä määrin 

ongelma kuin sokerin tuonti.713 

Hawesin ja Cuttingin lisäksi senaattori Arthur Vandenberg esitti oman 

versionsa Filippiinien itsenäisyyslaiksi, joka hyväksyttiin lähetettäväksi 

SCTIA:han valmisteluun. Vandenbergin versiossa siirtymäajan pituus olisi 

kaksikymmentä vuotta ja tullitariffit astuisivat voimaan viiden vuoden askelin 

alkaen kymmenestä prosentista. Samaisella prosentilla rajattaisiin myös 

maahanmuuttoa alkaen vuoden 1931 kokonaismaahanmuuttomäärästä. 714 

                                                        
710 Muistio: ”The Political Situation in Manila”. 11.1.1932. BIA, 364-918. 
711 Copy of the Bill posted with amendments submitted by the Philippine Mission on Jan 29, 1932. S. 
3377. NARA, RG 350, entry 874, box 364. Tosin lähetystön versiossa oli lukuisia muitakin vähäisempiä 
korjausesityksiä. 
712 CR, 72., 1 sess, S 2743, 3377. 
713 Parker Vanderbergille. 17.2.1932. NARA RG 350; 364, 874-H. 
714 CR, Vol. 75, 2132. 
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Vandenberg oli ollut läheisessä kanssakäymisessä sotaministerin ja BIA:n johtajan 

kanssa. Hallinnon vaikutus näkyikin hänen lakiesityksensä muodossa. 

Ulkoministeri Stimson ei itse tullut SCTIA:n kuultavaksi, mutta lähetti 

valiokunnan puheenjohtaja Binghamille kirjeen, jossa hän toi kantansa esille. Tämä 

kanta ei paljon poikennut siitä, mitä hän oli jo lähes kaksi vuotta aikaisemmin 

lausunut valiokunnalle.715 

Kirjeessään Binghamille Stimson painotti Aasian kaupan kasvavaa merkitystä 

Yhdysvaltain taloudelle. Hänen mukaan Panaman kanavan avaaminen mullisti 

Yhdysvaltain Kaukoidän kaupan. Maailmansotaa seuranneiden kymmenen vuoden 

aikana kaupankäynti Kaukoidän maiden kanssa nelinkertaistui ja se Stimsonin 

mukaan kasvoi suhteellisesti nopeiten. Yhtä tärkeänä tekijänä Stimson piti 

amerikkalaisen sivilisaation ylivoimaista kehitystyötä saarilla: "Kolmenkymmenen 

vuoden aikana Yhdysvallat on auttanut filippiiniläisiä rakentamaan länsimaista 

tehokasta taloutta ja sosiaalista kehitystä. Yhdysvallat on myös edesauttanut 

länsimaisen demokratian juurtumista saarille." Stimson oli vakuuttunut, että ilman 

Yhdysvaltain tukea, opastusta ja vapaita markkinoita Filippiinit olisi tuhon oma.716 

Lisäksi Stimson varoitti kongressia siitä, että mikäli Yhdysvallat luopuisi 

asemastaan johtavana laivastomahtina Kaukoidässä Filippiinien ja Guamin 

laivastotukikohdista luopumisen myötä, olisi päätöksellä kauaskantoiset 

vaikutukset kansainväliseen politiikkaan. Yhdysvaltain asema oli korvaamaton 

Kaukoidässä; se oli edellytys sille, että ”avointen ovien politiikka” Kiinassa voisi 

vaaratta jatkua.717 

Ulkoministeri Stimson oli vain muutama viikkoa aikaisemmin linjannut 

Yhdysvaltain suhtautumista Japanin äskettäisiin laajentumisiin niin, että 

Yhdysvallat ei tulisi tunnustamaan mitään väkivallalla hankittua aluetta 

minkäänkään valtion omaisuudeksi. Tämä tunnettu linjaus on tullut tunnetuksi 

Stimsonin oppina. Tutkimuskirjallisuudessa Stimsonin kyseinen linjaus on saanut 

yllättävän suuren huomion. Sitä on useissa yhteyksissä luonnehdittu viimeiseksi 

suureksi puheenvuoroksi amerikkalaisen imperialismin puolesta. Taitavasti 

laaditussa kirjeessään valiokunnalle Stimson siteerasi laajalti suurten imperialistien, 

kuten Hayn, Mahanin, Rooseveltin, Rootin, Taftin ja Woodin ajatuksia718. 

                                                        
715 Stimson Binghamille 15.2.1932, CR 72/1, 7715–7716. 
716 Stimson Binghamille 15.2.1932, CR 72/1, 7715–7716. Todettakoon, että Panaman kanava avattiin 
liikenteelle vuonna 1914. 
717 Ibid. 
718  John Hay toimi presidentti McKinleyn ulkoministerinä ja Elihu Root hänen sotaministerinään 
vuosisadan vaihteen paikkeilla. Alfred Mahan oli merisotakoulun johtaja ja teoreetikko, joka kannatti 
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Robert H. Ferrel pitää kirjeen olennaisimpana kohtana sitä, että Stimson 

varovin sanankääntein syyttää Yhdysvaltoja Washingtonin konferenssin 

yhteydessä solmitun ”yhdeksän vallan sopimuksen” rikkomisesta. Sen mukaan 

Yhdysvallat oli sitoutunut yhdessä muiden allekirjoittajamaiden kanssa ryhtymään 

vastatoimiin, mikäli Kiinan aluetta loukattaisiin - niin kuin Japani oli nyt tehnyt.719 

Ferrel kaiketi tarkoitti tällä sitä, että senaatti ei ollut ryhtynyt riittävän 

konkreettisiin toimenpiteisiin Japanin suhteen – ainakaan Stimsonin mielestä. 

Sotaministeri Hurley saapui valiokunnan kuultavaksi. Tästä kuulemisesta 

muodostuikin värikäs episodi. Hurleyn lausunto oli samansuuntainen kuin hänen 

aikaisemmin HCIA:lle antamansa lausunto, mutta Hurley toi ehkäpä vielä 

jyrkemmin kantansa esiin tässä senaatin valiokunnassa. SCTIA:n jäsenistä 

senaattorit Hawes, King ja Broussard asettuivat jyrkästi Hurleytä vastaan 

kyseenalaistaen hänen argumenttejaan. Lopulta tilanne kärjistyi senaattori Kingin 

taholta jopa henkilökohtaisuuksiin sillä seurauksella, että Hurley marssi 

valiokunnan istuntosalista kesken kaiken pois ja istunto keskeytettiin. 

Puheenjohtaja Binghamin johdolla Hurley ja King sopivat riitansa ja lupasivat olla 

menemättä henkilökohtaisuuksiin.720 

Istunto jatkui seuraavana aamupäivänä, jolloin myös lakia puolustavat 

valiokunnan jäsenet esiintyivät maltillisemmin ministeriä kohtaan. 721  Hurleyn 

saamien tietojen mukaan senaattori King oli uhkaillut itsenäisyyslähetystön jäseniä 

sillä, että hän pitäisi huolen siitä, että ”…he eivät uskaltaisi palata saarille, jos 

sanoisivat sanankin itsenäisyyttä vastaan.” Hurley jatkoi, että ”…tämä laki 

[toteutuessaan] repisi alas viidessä vuodessa kaiken sen, mitä Yhdysvallat on 

kahdessakymmenessä vuodessa rakentanut. Se on raukkamaista!” Hawes koki 

kommentin loukkaavana ja puolustautui. Keskustelu äityi huutamiseksi, jota 

puheenjohtaja sai kuitenkin rauhoitetuksi. Hurley jatkoi rauhallisempana todeten 

Hawesille ja Cuttingille, että he ovat lakinsa kanssa sataprosenttisesti väärässä 

Filippiinien suhteen ”…ei pidä puhua vuosista, vaan olosuhteista saarilla. 

Nähtävästi ette todellakaan ymmärrä tätä asiaa!”. Hurley jatkoi vielä, että nyt 

esitetyn lain mukaan Filippiinien talous romahtaisi aiheuttaen kaaoksen – ja 

Yhdysvaltain lippu edelleen liehuisi siellä. ”…Eikö olisi hienompaa varmistua siitä, 

                                                        
voimakasta imperialistista laivastoa. Näitä miehiä voidaan pitää Yhdysvaltain imperialistissävytteisen 
ja aktiivisen ulkopolitiikan arkkitehteinä. Perkins 1952, 19–25; 92. 
719 Ferrel 1957, 188–193. 
720 Hearings, SCTIA, 3377; CR, 72/1, 7–43, 59–77; WP, 14.2.1932; PH, 26.3.1932. Hawesin ja Hurleyn 
suhteet pysyivät pitkään viileinä. Joulun alla 1932 Hawes pyysi menneitä erimielisyyksiä anteeksi 
Hurleyltä. Hawes Hurleylle, 23.12.1932. BIA 364-Hurley personal. 
721 Hearings, SCTIA, 3377; CR, 72/1, 59–77; WP, 14.2.1932; PH, 26.3.1932.  
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että maa on valmis taloudellisesti itsenäisyyteen ja antaa silloin itsenäisyys sekä 

antaa heidän oman lippunsa liehua siellä?” Hurley jatkoi.722 

Virallisessa kirjallisessa kannanotossaan SCTIA:n puheenjohtaja Hiram 

Binghamille sotaministeri Hurley kävi lakiesityksen vielä kertaalleen 

yksityiskohtaisesti läpi ja korosti, että vaikka puolustukselliset näkökohdat olivat 

huolestuttavia, taloudelliset näkökulmat senaatin itsenäisyyslaissa (S. 3080) olivat 

vieläkin mahdottomammat. Kyseinen laki lopettaisi Yhdysvaltain ja Filippiinien 

välisen kaupankäynnin lähes kokonaan eikä olisi siten edullinen kummallekaan 

osapuolelle. Erityisen ongelmallisena Hurley näki siirtymävaiheen, sillä vähitellen 

toteutettava tullien korotus heikentäisi jyrkästi Filippiinien taloutta. Tästä seuraisi 

todennäköisesti myös poliittista epävakautta, mutta vastuu saaristosta säilyisi 

edelleen liittovaltiolla. Maiden väliset suhteet voisivat kiristyä ja hankaloitua, ja 

olisi myös mahdollista, että Filippiinien kansa jättäisikin uudessa tilanteessa 

hyväksymättä itsenäisyyslain. Tällöin rakentava yhteistyö maiden välillä voisi olla 

entistä vaikeampaa. Hurley lisäksi toi esille, että tavallisen filippiiniläisen 

kadunmiehen oli vaikea ymmärtää lakiin sisältyvän kiristyvän tullipolitiikan 

vakavia seurauksia saarivaltion taloudelle.723 

Sotaministeri Hurley korosti Filippiinien yhä kasvavaa merkitystä liittovaltion 

viennille. Etenkin kahtena kuluneena vuotena Filippiinien osuus liittovaltion 

kokonaisviennistä oli kasvanut huomattavasti. Tullimuurien palauttaminen saisi 

myös Yhdysvaltain viennin tyrehtymään saarille. Tämä näkökulma oli Hurleyn 

mielestä jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Varsinkin suurissa vaikeuksissa 

olevalle maataloustuotannolle nopeasti kasvavat Filippiinien markkinat olivat yhä 

merkittävämpi apu. 724  Ainakin siinä Hurley oli oikeassa, että jalostetuilla 

maitotaloustuotteilla, kuten säilötyllä maidolla, oli kasvava kysyntä saarilla. 

Hurleyn oli vaikea hyväksyä kotimaisen sokerin sekä kasvis- ja eläinperäisten 

rasvojen tuottajien jyrkkää halua sulkea Filippiinit pois liittovaltion 

sisämarkkinoilta. Filippiineiltä tuotava sokeri ei ollut edullisemmassa asemassa 

kotimaiseen juurikassokeriin nähden. Myöskään kotimainen rasvantuotanto ei 

kilpaillut kookosrasvan kanssa sen erilaisen käyttötarkoituksen vuoksi. Hurley 

osoitti, että jos jollakin taholla oli syytä vastustaa Filippiinien vapaakauppaa, oli se 

Kuuban sokerintuottajat ja sokerintuotantoon investoineet tahot. Kuuban 

                                                        
722 NYT 12.2.1932 
723 Hurley Binghamille. 19.2.1932. NARA, RG 350, entry 364, box 874. 
724 Merkittävimpiä vientituotteita olivat rauta- ja terästeollisuuden tuotteet, puuvillatuotteet, öljy, autot, 
vehnä, säilötty kondensoitu maito, savukkeet, paperi ja lannoitteet. Hurley Binghamille. 19.2.1932. 
NARA, RG 350, entry 364, box 874. 
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sokerintuotantoon sijoittivat suuria summia lähinnä amerikkalaiset pankit 

aikaisempina vuosina, jolloin sokerin markkinanhinnat olivat korkeampia. 

Laskeneiden markkinahintojen ja korotettujen tullitariffien vuoksi Kuuban 

sokerilla oli menekkivaikeuksia liittovaltion markkinoilla. 725  Kuuban 

sokerintuotanto olikin eittämättä suurin kärsijä koko sokerisodassa. 

Ministeri Hurley näki kyseisessä lakiesityksessä muitakin ongelmallisia kohtia. 

Esityksen mukaan siirtymäaikana kenraalikuvernöörin toimivaltaa delegoitaisiin 

pysyvästi vaaleilla valittavalle varakenraalikuvernöörille, joka olisi filippiiniläinen. 

Tätä Hurley vastusti, sillä kokonaisvastuu saaristosta säilyisi kuitenkin 

liittovaltiolla, ja siitä johtuen hallintovallan tuli olla jakamaton. Lisäksi Hurleyn 

mielestä maahanmuuton rajoittamista koskeva kohta ei ollut syntynyt yhteisessä 

näkemyksessä filippiiniläisten kanssa, ja hän näki kyseisen kohdan sisällössä jopa 

rasistisia piirteitä. Myös Filippiinien julkisen velan velkakirjojen haltijoiden etu tuli 

ottaa huomioon lain säätämisessä.726 Tällä Hurley tarkoitti, että saarten talouden 

romahtaminen voisi vaarantaa julkisen velan maksun luotottajille, jotka olivat lähes 

kokonaan amerikkalaisia. 

Hurley myönsi, että maiden välistä kauppaa olisi hyvä tasapainottaa vähäisillä 

tullimuutoksilla, sillä kauppa oli nykyisessä muodossaan vaihtotaseeltaan liian 

edullinen Filippiineille. Saarivaltion itsenäisyyden siirtymäajassa olisi Hurleyn 

mukaan edettävä nykytilanteen ehdoilla, tehtävä maltillisia muutoksia ja näin 

varmistettava, että maahan saataisiin myös taloudellisesti riittävän vakaa hallinto, 

joka loisi suotuisat edellytykset itsenäisyydelle. Hurley vielä totesi, että 

Filippiinienkysymyksen ratkaisussa ei ollut menty ongelman juurille.727 Hurleyn 

viesti valiokunnalle oli kieltämättä hyvin valmisteltu ja kattava. 

Voisi luulla, että ministeri Hurleyn vakuutuksilla oli vaikutusta SCTIA:n 

senaattorijäseniin. Toisin kuitenkin kävi. Hawes–Cutting-lakiesitys muutoksineen 

lopulta hyväksyttiin valiokunnassa ja lähetettiin eteenpäin senaatille, jonka 

istunnossa se oli esillä helmikuun lopulla. Ajallisesti tämä tapahtui kaksi viikkoa 

aikaisemmin, kuin edustajainhuoneen puolella Hare-lakiesitys raportoitiin 

hyväksytysti HCIA:sta edustajainhuoneelle. 728  Senaatissa lakiesitys päätyi 

                                                        
725 Sotaministeri Patrick J. Hurley SCTIA:n puheenjohtaja Hiram Binghamille. 19.2.1932. NARA, RG 
350, entry 364, box 874-9. 
726 Sotaministeri Patrick J. Hurley SCTIA:n puheenjohtaja Hiram Binghamille. 19.2.1932. NARA, RG 
350, entry 364, box 874-9. 
727 Ibid. 
728 ”Philippine Independence”, Senate Report. CR, Vol. 75. 3377. 
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valmisteluvaliokunnan 729  asialistalle tavanomaiseen käsittelyjärjestykseen. 

Hawesin ja Cuttingin yritykset kiirehtiä lakiesityksensä aikataulua kariutuivat 

senaattori Vandenbergiin, sillä hän valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana pani 

asian tavanomaiseen käsittelyjonoon.730  Tämä ei ollut yllätys, sillä Vandenberg 

tiedettiin kiivaaksi Hawes–Cutting-lakiesityksen vastustajaksi. 

Filippiinien itsenäisyyslaki oli jälleen notkahtanut eteenpäin kongressissa. 

Kokoonpanoltaan lähes samanlaisena pysynyt SCTIA antoi itsenäisyyslaista 

samankaltaisen puoltavan lausunnon kuin edellisen kongressin aikana.731 Sokerin 

tullivapaata tuontikiintiötä kuitenkin nostettiin, ja sitä esitettiin suhteutettavaksi 

liittovaltion kokonaistuontiin niin, että Filippiinien tuonnin osuus ei saanut ylittää 

20 prosenttia. Tämä oli jokseenkin ristiriitaista, sillä maan taloudellinen tilanne ja 

erityisesti maanviljelijöiden tilanne, oli entisestään huonontunut. Oletettavasti 

kiintiöiden suurentamisella haluttiin varmistaa suurempi kannatus laille. Toisaalta 

voi ajatella, että senaattori Hawesin Filippiineille tekemä vierailu oli vakuuttanut 

hänet Filippiinien riippuvaisuudesta vapaakaupasta emämaansa kanssa. 

Valiokunnasta raportoitu Hawes–Cutting-lakiesitys (S. 3377) oli 

pääpiirteissään seuraavan lainen:732 

– Laki oikeuttaa Filippiinien kansallisen konventin säätämään oman perustuslain 

tässä laissa määritellyin ehdoin. 

– Perustuslaki julistaa Filippiineille autonomian 15 vuoden ajaksi. Saariston 

asema on ”Filippiinien kansainyhteisö” ja se on edelleen Yhdysvaltain 

presidentin suvereniteetin alainen. 

– Presidenttiä Filippiineillä edustaa komissaari. 

– Siirtolaisuus Yhdysvaltoihin rajoitetaan 100 henkilön vuosittaiseen kiintiöön. 

– Siirtymäajan jälkeen Filippiinien kansa päättää kansanäänestyksellä 

itsenäisyydestä. Enemmistön puoltaessa itsenäisyyttä maa julistautuu 

itsenäiseksi suvereeniksi valtioksi. 

– Kansainyhteisökauden ensimmäiset kymmenen vuotta Filippiinit saa viedä 

Yhdysvaltoihin vuosittain kiintiöin rajatun määrän sokeria, kookosöljyä ja 

köysiteollisuuden tuotteita tullivapaasti. Kiintiöt ovat seuraavat: raakasokeri 

                                                        
729  Steering Committee eli valmisteluvaliokunta määrittää senaatin esityslistan ja aikatauluttaa 
käsiteltävät asiat. Kyseisellä valiokunnalla on mahdollisuus halutessaan viivyttää tietyn lain käsittelyä. 
730 CR, Vol. 75, 551–552; 6533. 
731 Senaatin Raportti no. 354, CR, Vol. 75, appendix.  
732 CR, Vol. 75, 5020–5026; 6533–6535. 
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800 000 tonnia,733  raffinoitu eli valmis sokeri 50 000 tonnia ja kookosöljy 

200 000 tonnia. Hampun sekä muiden abaca-valmisteiden osalta kiintiöksi 

asetettiin 3 000 000 paunaa (1,36 tonnia) vuodessa. 

– Kymmenentenä kansainyhteisövuotena asetetaan viiden prosentin tulli 

Filippiinien viennille. Tästä eteenpäin tullia korotetaan viisi prosenttia 

vuosittain niin, että viidentenätoista vuotena tullin määrä on 25 prosenttia. 

Määrä lasketaan siitä tullista, mikä Yhdysvalloissa on asetettu ulkomaiselle 

tuonnille muista maista. 

– Kannettu tulli palautetaan Filippiinien hallitukselle, ja varat kohdennetaan 

maan ulkomaisen velan maksuun. Filippiinien hallitus ei saa ottaa lisää velkaa 

kansainyhteisökaudella ilman Yhdysvaltain presidentin suostumusta. 

– Yhdysvalloilla säilyy oikeus pitää Filippiineillä sotilas- ja laivastotukikohtia 

sekä maa-alueita itsenäistymisen jälkeenkin. Näistä voidaan neuvotella 

kahdenvälisin sopimuksin itsenäistymisen jälkeen. 

Herää kysymys, miksi SCTIA päätyi tukemaan HC-lakiesitystä. Tosin kolme 

valiokunnan republikaanijäsentä jätti eriävän mielipiteen. On kuitenkin otaksuttava, 

ettei varsinainen senaatti ollut suinkaan samassa määrin yksimielinen lain suhteen. 

Wayne S. Cole ja John D. Lees selittävät asiaa valiokuntien kokoonpanolla. 

Heidän mukaansa senaatin valiokunnan asiantuntemusta heikensi ns. 

senioriperiaate, jonka mukaan nimitys valiokuntaan tapahtui virkaiän perusteella. 

Ulkopoliittisella perehtyneisyydellä tai kokemuksella ei ollut vaikutusta 

valintaan. 734  Huomattavalla osalla ulkoasiainvaliokunnan senaattoreista ja 

edustajainhuoneen jäsenistä ei ehkä ollut kiinnostusta ulkomaanasioihin. Tästä 

seurasi se, että heidän mielipiteisiinsä voitiin helpommin vaikuttaa ulkoasioissa.735 

En pane kovin paljoa painoa tälle väitteelle, sillä ainakin huomattava osa 

esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan (Foreing Relations Committee) jäsenistä oli 

kokeneita myös ulkopolitiikassa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi arvostettu ja 

ulkopoliittisesti kokenut idaholainen William E. Borah736. Toisena osoituksena on 

se, että kyseisen valiokunnan jäsenistä Reed, Vandenberg ja Robinson olivat 

kuuluneet kesällä 1930 asetettuun puolustuspoliittiseen komiteaan, joka tutki 

                                                        
733 Kyseessä on ns. vanha tonni (long ton), joka on noin 1016 kilogrammaa. Näin on myös muissakin 
tonnimäärissä, ellei toisin ilmoiteta. 
734 Lees 1967, 30–33. 
735 Cole 1973, 306. 
736 William E. Borah oli kokenut republikaaninen kongressimies. Hän kannatti eristyspolitiikkaa, mutta 
toisaalta hän oli myös nationalisti, joka halusi suojella USA:n kaupallisia oikeuksia ulkomailla. Borah 
omasi suuren henkilökohtaisen arvovallan. Hän oli arvostettu ja riippumaton. Niin Coolidge kuin 
Hoover kuuntelivat häntä tarkoin ulkopoliittisissa asioissa. Ks. esim Johnson 1995, passim. 
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etenkin Tyynenmeren alueen ja Kaukoidän muuttunutta puolustusstrategiaa. 737 

Teoriassa senioriperiaatetta voitiin käyttää taktisesti hyväksi niin, että valiokuntaan 

hakeutuivat maataloussiipeä edustavat ikääntyneet senaattorit – mikä osaltaan voi 

vaikuttaa Filippiinien itsenäisyyslain sisältöön. 

Robert D. Schulzingerin mukaan 1930-luvulla senaatin ulkoasiainvaliokunta 

(SCFR) alkoi jakaantua puoluepolitiikan lisäksi myös ulkopoliittisen 

suhtautumisen mukaan. Voimakkaampana osapuolena olivat isolationistit, jotka 

kannattivat eristäytymistä muista mantereista, etenkin Euroopasta. Sekaantuminen 

maailmansotaan Euroopassa oli heidän mielestään ollut suuri virhe, joka ei saanut 

toistua. Heidän vastapuolenaan olivat kansainvälistymistä puoltavat jäsenet. 738 

Schulzingerin väite vaikuttaa uskaliaalta, mutta näin saattoi hyvinkin olla. On 

hyvin ilmesitä, että samankaltaista jakaantumista vastaaviin leireihin esiintyi myös 

edustajainhuoneen HCIA:ssa. 

Hawes–Cutting-laki oli esillä senaatin täysi-istunnossa huhtikuun lopulla 

tavanomaisessa käsittelyjärjestyksessä.739 Senaattori Edvin Broussard esitti lakiin 

muutosesityksen, että tullit Filippiinien tuonnille asetettaisiin jo 

kansainyhteisökaudella, että ensimmäinen vuosi olisi tullivapaa mutta että toisena 

vuonna tulli olisi viisi prosenttia normaalitullista. Tullia korotettaisiin viiden 

prosentin askelin, ja kun Filippiinit saavuttaisi täyden itsenäisyyden, olisi tuonti 

maasta täyden tullin alaista. Lähtömäärä tullivapaalle tuonnille olisi 800 000 tonnia 

raakasokerille ja 50 000 tonnia jalostetulle sokerille.740 Myös Minnesotan Henrik 

Shipstead esitti tiukentavia ehtoja tullivapaaseen tuontiin niin, että 

Filippiinientuonnin verotus olisi alkanut heti ja edennyt siirtymäaikana jyrkemmin 

askelin. Shipsteadin esitys hylättiin äänin 56–23.741 Shipstead perusteli esitystään 

                                                        
737 War Policies Commission. Message from the President of the United States transmitting Report of 
the War Policies Commission created by Public Resolution No. 98, 71st Congress, approved June 27, 
1930. 72d Congress, 1st Session. House Document No. 163. United States Government Printing Office 
1931. 
738  Senaatin ulkoasiainvaliokunnan kokoonpanoon kuului 1. itsenäisyyslainlain aikaan (72.cong) 22 
jäsentä, joista republikaaneja oli puolet: William E. Borah, Johnson, Moses, Capper, Reed, Fess, 
LaFollette, Vandenberg, Robinson A, Glenn ja Cutting. Demokraatit (10): Swanson, Pittman, Robinson 
I, Walsh, Harrison, George, Black, Wagner I, Conally ja Lewis. Lisäksi valiokuntaan kuului Henrik 
Shipstead. Hän edusti Farmer–Labor puoluetta. Eristyspolitiikan johtohahmoja olivat Johnson, Capper, 
LaFollette, Shipstead ja Vandenberg. Innokkaimpia kansainvälisyysmiehiä olivat Robinson ja Wagner. 
Dennison, 1942, 92–93; Kansainvälisyyttä kannattaneita kongressimiehiä yhdisti Council on Foreign 
Relations (CFR), joka oli ulkoministeriön yhteyteen 1920-luvun alussa perustettu puolivirallinen 
neuvosto. Se julkaisi arvostettua Foreign Affairs -lehteä. Schulzinger 1984, passim; Johnson 1995. 
739 Tavanomaisessa käsittelyjärjestyksessä (regular calendar) lakiesitykselle varatut puheenvuorot on 
rajattu kahteen tuntiin. 
740 CR, Vol. 75, 7731. 
741 CR, Vol. 75, 11115 
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sillä, että liittovaltion viljelijät joutuivat maksamaan kovimman hinnan Filippiinien 

hallinnoimisesta ja tämä oli hänen mukaansa kohtuutonta. Lisäksi Shipstead 

muistutti, että Filippiinit olivat edelleen Yhdysvaltain hallinnassa ilman heidän 

omaa suostumustaan.742  Vaikka useat itsenäisyyttä puoltaneet senaattorit, kuten 

Borah, LaFollette, Shipstead, Norris, Dill ja Reed kuuluivat niin 

sanottuihin ”rauhanedistäjiin” (Peace Progressives), liittyivät heidän itsenäisyyttä 

puolustavat argumentointinsa ensisijaisesti viljelijäväestön tukeminen kuin 

puolustuksellisiin näkökulmiin.743 

Lakiesitykselle varattu käsittelyaika päättyi senaatissa. Lakiesitystä 

vastustavien oli suhteellisen helppo saada viivyttelemällä lykättyä laki seuraavaan 

istuntokauteen, joka alkaisi joulukuussa, ja näin laki lopulta siirtyikin. Hawes 

kritisoi voimakkain sanoin senaatin puhemiestä taktisesta viivyttelystä ja muutamia 

senaattoreita siitä, että he pelasivat aikaa pyytämällä laajoja esityksiä ja liitteitä 

lisättäväksi kongressin pöytäkirjoihin. Myönnytyksenä senaatin puhemies esitti, 

että yksimielisellä hyväksynnällä Filippiinienasia siirrettäisiin muutaman muun 

lain edelle niin, että se voitaisiin saada päätökseen jo kesäkuun puolivälissä. 

Yksimielistä hyväksyntää ei kuitenkaan syntynyt, ja lain käsittely eteni 

tavanomaisessa vuorojärjestelyssä. 744  Tästä seurasi se, että laki uhkasi jälleen 

lykkääntyä joulukuussa jatkuvalle toiselle istuntokaudelle. 

Viimeisenä vetonaan senaattori Hawes turvautui William Cameron Forbesiin – 

entiseen Filippiinien kenraalikuvernööriin ja republikaanien luottomieheen. Hawes 

tapasi Forbesin ja pyysi häntä esittämään lakiin sellaisia muutoksia, jotka 

edesauttaisivat useamman republikaanisenaattorin siirtymistä lain taakse. Forbes 

tekikin näin. Hän esitti sekä presidentin että komissaarin 745  toimivaltaa 

autonomiavaiheen aikana vahvistettavaksi niin, että presidentillä olisi lähes 

rajoittamaton otto-oikeus saarivaltion asioihin. Lisäksi Forbes esitti, että 

komissaarin kabinettiin lisättäisiin taloudellinen neuvonantaja, jolla olisi 

toimivaltaa saariston talousasioissa. Hawes yhdessä Cuttingin kanssa otti 

huomioon Forbesin kommentit, ja he tekivät omaa nimeään kantavaan 

lakiesitykseen kaksi muutosesitystä, jotka vahvistivat komissaarin valtaa 

siirtymävaiheen aikana. Ensisijaisesti Forbes oli kuitenkin itsenäisyyttä vastaan 

                                                        
742 Johnson 1995, 274-275. 
743 Johnson 1995, 274–276. 
744 CR, Vol. 75, 9206–9210; 12 551–12 552: 12 668. 
745  Lakiesityksessä autonomisen siirtymävaiheen aikana liittovaltion hallintoa saarilla edustaisi 
komissaari (High Commissioner) 
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eikä halunnut tuhota sitä loistavaa kehitystä, joka Filippiineillä oli saatu aikaiseksi 

kuluneina vuosina.746 

Senaattori Hawes yritti vielä kesän aikana kolmesti saada lakiesityksen 

varsinaista istuntokautta seuraavan erityisistuntokauden (special session) 

asialistalle, mutta turhaan, sillä senaatin istuntoagenda oli hallitukselle lojaalin 

republikaanienemmistöisen johtoryhmän käsissä (steering comittee). Lain 

kiirehtiminen kaatui lähinnä senaattori Copelandin ja senaattori Vandenbergin 

vastustuksiin.747 

Tieto Hare-lakiesityksen hyväksymisestä edustajainhuoneessa otettiin hieman 

hämmentynein tuntein vastaan senaatissa. Etenkin se, että laki oli hyväksytty niin 

nopeasti, herätti kyseenalaistavia kommentteja. Hyväksynnästä huolimatta 

edustajainhuoneen puolella jatkui jälkivääntö laista. Kongressiedustaja Robert L. 

Bacon todisteli, että mikäli Hare-laki astuisi voimaan, Japanilla ei olisi varaa olla 

ottamatta haltuunsa Filippiinejä. Maa oli kohteena paljon houkuttelevampi kuin 

alueet, jonne Japani oli jo aikaisemmin laajentunut (Formosa, Korea, Mantšuria) ja 

Baconin mukaan Japanissa pelättiin jonkun muun maan ottavan Filippiinit 

haltuunsa ennen Japania. Bacon piti myös Kiinaa yhtenä mahdollisena 

valtaajana.748 

Kesäkuun puolivälissä senaattori Arthur H. Vandenberg kritisoi voimakkaasti 

edustajainhuoneessa hyväksyttyä Hare-lakiesitystä. Hän kyseenalaisti, voisiko 

mikään hallinto toimia tilanteessa, jossa sen tulopohjasta katoaisi yli 80 prosenttia 

suhteellisen lyhyessä ajassa. Kritiikkinsä päätteeksi hän esitti uuden oman version 

Filippiinien itsenäisyyslaiksi (S. 3822). Se ei olennaisesti poikennut Kingin, Haren 

ja Hawes–Cuttingin lakiesityksistä, mutta se takasi pidemmän sopeuttamisajan 

saaristolle niin, että autonominen aika olisi kymmenen vuotta. Kuudennesta 

autonomian ajan vuodesta astuisi voimaan 10 prosentin tullitaso kolmevuotisin 

periodein; 20 prosentin tulli yhdeksännestä vuodesta, 30 prosentin tulli 12. 

vuodesta ja niin edelleen. Viidennentoista vuoden jälkeen filippiiniläiset saisivat 

kansanäänestyksellä päättää, haluaisivatko he täyden itsenäisyyden, ja käytännössä 

saaristo itsenäistyisi aikaisintaan 20 vuoden kuluttua. Vandenberg piti liian 

vaativana Hawes–Cutting-lain vaatimusta siitä, että tullia kiristettäisiin joka vuosi. 

Hänen mukaansa kolmen vuoden porrastus antoi paremmin sopeutumisaikaa. 

Autonomia-aikana käytössä olisivat tuotekohtaiset vientikiintiöt sekä 

siirtolaiskiintiö, kuten Hawes–Cutting-lakiesityksessä. Erona oli myös se, että 

                                                        
746 Forbes senaattori Volcottille, 7.5.1932; CR Vol. 75, 10 879–10 881; 12 266 
747 CR, vol.75, 13 338–13 339; 13 790. 
748 CR, Vol. 75, 9870–9872. 
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autonomia-ajan hallinto säädettäisiin Yhdysvaltain kongressissa, kun kilpailevan 

lain mukaan se oli saarivaltion kansalliskokouksen säädettävissä. Senaattori 

Vanderberg oli valmistellut lakia yhdessä Yhdysvaltain hallinnon kanssa, mutta 

huolellisesti valmisteltu lakiesitys kaatui senaatissa.749 Kieltämättä Vandenbergin 

laki oli kohtuullisempi Filippiinien sopeutumiskykyä ajatellen. 

Istuvan 72. senaatin ensimmäinen istuntokausi läheni loppuaan kesällä 1932. 

Istuntokausi oli erityisen kiireinen, ja yhä jatkuva talouden alamäki toi lisätyötä 

senaatille. Lisämäärärahat ja muiden lakien konferenssiraportit750 menivät Hawe–

sCutting-lakiesityksen käsittelyn edelle. Vasta kesäkuun viimeisenä päivänä 

lakiesitys tuli senaatin käsittelyyn. Senaatissa suhtautuminen Filippiineihin 

poikkesi alahuoneesta monilta osin. Kiivas väittely asiasta tuntui jatkuvan 

loputtomiin. Tämän teki ymmärrettäväksi sekin, että senaatilla on perinteisesti ja 

juridisesti ollut suurempi vastuu ulkopoliittisista kysymyksistä.751 

 Itsenäisyyslaista keskusteltiin senaatissa pitkään. Parannuksista huolimatta 

laki ei tuntunut saavan riittävää kannatusta. Monet lakia alun perin kannattaneet 

pitivät itsenäistymisaikataulua liian hitaana. Keskusteluun alkoi tulla yhä enemmän 

puolustuspoliittisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi senaattori Arthur R. Robinson 

Indianasta väitti Filippiinien olevan "räjähdysaltista dynamiittia 120 miljoonalle 

Amerikan kansalaiselle". Tällä hän tarkoitti Japanin uhkaa. Samansuuntaisia 

kommentteja esitti Michiganin Arthur H. Vandenberg. Hänestä ulkopoliittinen 

tilanne oli muuttunut nopeasti Kaukoidässä ja Filippiinien kysymys oli saatava 

ratkaistua. 752  Abelarde tietojensa pohjalta väittää, että vaikka Vandenberg 

loistavasti vetosi filippiiniläisten oikeuksiin ja tulevaisuuteen, lienee hänellä ollut 

tavoitteena suojella Filippiineille sijoittaneiden yritysten intressejä.753 Abelarde ei 

kuitenkaan esitä vakuuttavaa perustelua väitteelleen. 

Muutamat lakia vastustaneet senaattorit Arthur Vandenbergin johdolla 

väläyttivät jarrutuskeskustelun754 käyttämistä estääkseen lakiesityksen läpimenon. 

                                                        
749 CR, Vol. 75, 12 801–12 835. 
750  Kun laki on kongressissa hyväksytty erimuotoisena molemmissa kamareissa, kokoontuu sekä 
kongressiedustajista että senaattoreista koostuva konferenssikomitea neuvottelemaan, jotta lait 
saataisiin yhdenmukaisiksi. Komitea julkaisee esityksen uudesta samanmuotoisesta laista molemmille 
kamareille (Conference Raport) 
751 Senaatti muun muassa vahvisti diplomaattiset virkanimitykset ja ratifioi ulkopoliittiset sopimukset. 
Olsson 1982, 19. 
752 Senaatti 1.7.1932, CR, Vol. 75, 14 435–14 436. 
753 Abelarde 1947, 157–158. 
754  Yhdysvaltain senaatissa voidaan toisin kuin edustajainhuoneessa ehdotuksista keskustella niin 
pitkään kuin halutaan. Istuntokausien lopuilla on toisinaan venytetty asioiden käsittelyä puhumalla niin, 
että ne ovat siirtyneet seuraavaan istuntokauteen (”Filibuster”). Ks. esim. Oleszek 2014, 226–228. 
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Senaattori Royal S. Copeland pitkässä puheessaan kyseenalaisti sen, onko 

kongressilla valta vapauttaa Filippiinit. Hänen mielestä vapauttaminen oli 

perustuslain vastaista. Lakiesitystä vastustavat taktikoiden pelasivat aikaa ja tekivät 

alituiseen uusia muutosesityksiä. Hawes esitti lakiesitykseen Cameron Forbesin 

hänelle esittämät muutosesitykset. Myös senaattori Vandenberg venytti käsittelyä 

pitkällä puheellaan. Copelandin yhä jatkaessa viivytyspuhettaan senaattori Joseph 

T. Robinson keskeytti Copelandin pyytäen senaattia rajaamaan puheiden pituuden 

kymmeneen minuuttiin. Robinsonin esitys ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta. 

Puheaikarajaus olisi vaatinut yksimielisen hyväksynnän (unanimous consent) 

salissa.755 

Senaattori Copelandin esille ottama väite perustuslainvastaisuudesta 

itsenäisyysasiassa sai pisteen, kun perustuslakiasiantuntija ja 

lainsäädäntöneuvonantaja Charles F. Bootsin selvitys asiasta julkaistiin senaatissa. 

Selvityksen mukaan kongressilla oli täydet valtuudet luopua omaisuudestaan, ja 

siihen katsottiin myös alueellinen maaomaisuus. 756  Copeland oli ilmeisen 

tyytymätön Bootsin tulkintaan asiassa. 

Lakiesityksen käsittely jatkui seuraavana aamuna Copelandin viivytyspuhella. 

Kun alkoi näyttää vääjäämättömältä, että viivytyskeskustelu onnistuisi ja laki 

raukeaisi, esitti senaattori Robinson lain jättämistä pöydälle seuraavaan, 

joulukuussa 1932 jatkuvaan istuntokauteen. Esitys sai riittävän kannatuksen.757 

Lain nopeaa hyväksyntää ajaneet kokivat lykkäämisen suurena tappiona.758 

Pettyneen senaattori Hawesin epäonnea lisäsi sekin, että kyseisenä päivänä 

peräti 28 demokraattisenaattoria oli matkustanut puoluekokoukseen Chicagoon 

valitsemaan presidenttiehdokasta syksyn vaaleihin. 759  Mikäli lakiesitys olisi 

päätynyt äänestykseen, olisivat republikaanit olleet vahvoilla. Toisaalta voi ajatella 

toisinkin päin; Hawesin onneksi lakiesitys ei edennyt äänestykseen asti. 

4.4 Filippiinien johto riitaantuu itsenäisyyden suhteen 

Puolen vuoden mittainen hengähdystauko tarjosi lisäaikaa lakiesityksen kohtien 

hiomiseen. Filippiinien johdossa lisäaika aiheutti hajaannusta. Friendin mukaan 

                                                        
755 CR, 10880, 14386. Tästä samasta perustuslainvastaisuudesta Copeland kommentoi jo syksyllä 1929 
sekä kesällä CR, Vol. 71, 4379; 1931. U.S. Daily, 15.7.1931. 
756 CR, Vol. 75, 14 488–14 494. 
757 Senaatti 3.7.1932, CR, Vol. 75, 14 442.  
758 Senaatti 3.7.1932, CR, Vol. 75, 14 811–14 814; 14 816–14 822; 14 862–14 869. 
759 Steven Neal, The 1932 Democratic Convention, the Emergence of FDR – and How America Was 
Changed Forever, 10–19. 
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puhemies Quezon tunsi menettävänsä otettaan koko hankkeesta ja vaati 

itsenäisyyslähetystön palaamista Washingtonista. Lähetystö kuitenkin kieltäytyi. 

Tämä kärjisti Quezonin ja lähetystöä johtaneiden Osmenan ja Roxaksen välit 

äärimmilleen. Osmena ja Roxas katsoivat, että erityisesti nyt oli ensisijaisen tärkeää 

pysyä puhumassa asioiden puolesta Washingtonissa. Vaarana oli, että Hare ja 

Hawes eivät olisikaan edessä olevien vaalien johdosta seuraavalla istuntokaudella 

mukana, vaan kongressissa olisi paljon uusia edustajia. Myös yhä syvenevä lama 

saattaisi pyyhkäistä Filippiinien-asian pois päiväjärjestyksestä.760 

Itsenäisyyslähetystön jäsenistä etenkin Roxas oli jyrkemmin eri linjoilla kuin 

Quezon. Hän ajoi mahdollisimman nopeaa itsenäistymistä eikä ollut niinkään 

huolissaan itsenäisyyden taloudellisista seurauksista kuin Quezon. Oletettavasti 

Filippiinien johtohenkilöt pyrkivät pitämään keskinäiset erimielisyydet poissa 

liittovaltion tietoisuudesta. Kongressin keskusteluissa Filippiinien johdon 

erimielisyyksin ei suoranaisesti viitata, mutta rivien välistä voi sangen helposti 

huomata erimielisyyksiä.761 

Vain viikko Hare-lakiesityksen hyväksymisen jälkeen edustajainhuoneessa oli 

esillä laajapohjainen lakiesitys valtion menojen leikkaamiseksi. Yksi kohta 

menojen vähennyksistä koski myös Filippiinien hallintoa. Esityksen mukaan 

filippiiniläisistä koostuvien maan turvallisuusjoukkojen (Philippine Scouts) 

ylläpito siirtyisi rahoitettavaksi saarivaltion omasta budjetista, kun se tähän asti oli 

ollut osa Yhdysvaltain armeijan menoja. Quezonin reaktio lakiesitykseen oli hyvin 

kiivas; hän viestitti itsenäisyyslähetystölle Washingtoniin, että sen tulisi vaatia 

tässä muuttuneessa tilanteessa välitöntä itsenäisyyttä ja että mitään liittovaltion 

sotilastukikohtaa ei tulisi hyväksyä sisällytettäväksi itsenäisyyslakiin. Quezonin 

hyökkäys näytti toimivan, sillä kyseinen turvallisuusjoukkojen ylläpitoa koskeva 

kohta poistettiin esillä olleesta lakiesityksestä.762 

Puhemies Quezon kiihtyi toistamiseen, kun Hawes toi senaatissa esille 

Cameron Forbesin muutosesitykset lakiin. Forbes esitti, että sekä presidentin että 

häntä edustavan komissaarin tulisi siirtymäaikana nauttia suurempaa toimivaltaa 

saariston suhteen. Kiihtynyt Quezon sähkötti lähetystölle kehottaen heitä 

                                                        
760 Friend 1965, 92. 
761  Esimerkiksi Quezon erittelee kannanotossaan, mitkä ovat Roxaksen ja Osmenan aikaisempia 
kannanottoja ja mitkä ovat puolestaan hänen. ”Notes regarding statement submitted by Philippine 
legislative Mission to the Committee on Territories and Insular Affairs, United States Senate. Reference 
the views expressed by the secretary of war in his testimony before that committee on the question of 
Philippine independence.” 19.2.1932. NARA RG 350; 364; 874-2. 
762 OsRox to Quezon, 10.4.1932, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon papers; 
Quezon to OsRox, 11.4.1932, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon papers. 
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hylkäämään koko siirtymäajan komissaareineen ja siirtymään vaatimaan välitöntä 

itsenäisyyttä.763 Quezonin reaktiota siivitti sekin, että hänestä ja Forbesista oli tullut 

kiistakumppanit jo jälkimmäisen toimiessa kenraalikuvernöörinä saarilla. Vaikutti 

kuitenkin siltä, että lukuun ottamatta komissaarin valtaoikeuksia, olivat miesten 

näkemykset laista sangen yhteneväiset etenkin, mitä tuli lain taloudellisiin 

seurauksiin.764 

Kun varmistui, että senaatissa laki siirtyy seuraavaan istuntokauteen, alkoi 

Quezon vaatia lähetystön palaamista kotiin vedoten siihen, että asiaa täytyisi 

valmistella huolellisesti ennen seuraavaa istuntokautta. Itsenäisyyslähetystöä 

johtava Osmena kuitenkin torjui Quezonin vetoomuksen ja ilmoitti lähetystön 

pysyvän Washingtonissa koko istuntokausien välisen ajan. Tästä alkoikin kiivas 

sähkeiden vaihto Manilan ja Washingtonin välillä. Quezon pyrki painostamaan 

muun muassa uhkaamalla leikata lähetystön rahoitusta.765 

Kun Quezon alkoi olla tietoinen siitä, että aikaisemman itsenäisyyden 

kannattajia alkoi olla entistä enemmän, yritti hän ehkä vähän epätoivoisestikin 

tuoda esille näkemystään New York Timesin haastattelussa. Queson lausui, että 

vain vapaus tyydyttäisi filippiiniläisiä, tuli se sitten itsenäisyyden muodossa tai ei. 

Hän jatkoi edelleen, että olisi toivottavaa näiden kahden maan kumppanuuden 

jatkuvan. Erityisesti hän kritisoi valmisteilla olevan Hawes–Cutting-lakiesityksen 

pykälää kansanäänestyksestä. Sinänsä kansanäänestys ei olisi huono asia, mutta 

Quezonin mukaan se tulisi järjestää ehdottomasti sen jälkeen, kun vapaakaupan 

loppumisen seuraamukset on todettu, eikä heti siirtymäajan ensimmäisenä vuonna, 

kuten se lakiesityksessä nyt on kirjattu. Tämä haastattelu ymmärrettävästi herätti 

laajaa kritiikkiä Quezonia kohtaan. Hän torjui ne väittäen, että kyseessä oli 

henkilökohtainen haastattelu eikä mikään poliittinen linjaus.766 

Vähän aikaisemmin keväällä Quezon oli esittänyt lehdistölle, että edelleen 

kannattaisi harkita jonkinlaista pysyvää suhdetta Yhdysvaltain kanssa. 

Esimerkkinä hän otti esille Ison-Britannian ja Kanadan suhteen. 767  Quezonin 

vankasta asemasta ja arvostuksesta Filippiineillä kertoo se, että hän näistä 

uskaliaista kommenteista huolimatta pystyi säilyttämään poliittisen asemansa. 

                                                        
763 Quezon to OsRox, 28.5.1932, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon papers.  
764 Forbesin puhe New Yorkin kauppakamarissa 4.6.1932. NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, 
Manuel L. Quezon papers. 
765 Quezon OsRoxille, 6.7.1932; OsRox Quezonille 6.7.1932; Quezon OsRoxille 9.7.1932; Quezon 
OsRoxille 11.7.1932; OsRox Quezonille 11.7.1932, OsRox Quezonille 15.7.1932. NL, Quezon papers.  
766 NYT, 31.7.1932; NYT, 1.8.1932; NYT, 12.8.1932. 
767 WS 5.4.1932; NYT 5.4.1932; 6.4.1932; BIA 364-2-873. 
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Kun näytti siltä, että itsenäisyyslähetystö pysyisi Washingtonissa puhemies 

Quezonin yrityksistä huolimatta, turvautui hän yrittämään itsenäisyyskomission768 

koolle kutsumista. Quezon sai tahtonsa läpi, ja itsenäisyyskomission oli määrä 

kokoontua syyskuussa pohtimaan valmisteilla olevaa itsenäisyyslakia.769 Jo ennen 

komission kokoontumista Quezon ilmoitti, että hän oli valmis matkustamaan 

Washingtoniin varmistamaan itsenäisyyslain läpimenon kongressissa. Ehtona 

matkalleen hän asetti sen, että Osmenan olisi palattava saarille johtamaan senaatin 

istuntoja.770 

Itsenäisyyskomissio aloitti kongressissa valmisteilla olevien 

itsenäisyyslakiesitysten käsittelyn. Jo pian oli selvillä, että Haren lakiesitys ja 

Hawes–Cutting-lakiesitys eivät saaneet itsenäisyyskomission hyväksyntää. 

Edustajainhuoneen puolella hyväksyttyä Hare-lakiesitystä pidettiin parempana 

kuin senaatin vastaavaa versiota. Vastakkaisia näkemyksiä edustivat etenkin Civic 

Union -nimellä tunnetun kansalaisjärjestön jäsenet, joiden mielestä kaikki 

viivyttely itsenäisyyden saamiseksi on tarpeetonta. Toista laitaa näkemyksissä 

edustivat sokerintuottajajärjestöjen edustajat, etunenässään Rafael Palma, jonka 

mielestä sokerin vientiä koskevat säädökset laissa tuli saada muutettua 

suotuisammiksi. Vaikka lakiesityksistä keskusteltiin pitkään, ei komissio päätynyt 

yksimieliseen raporttiin. Washingtonissa edelleen majaansa pitävä 

itsenäisyyslähetystö sai jatkaa samoilla linjoilla. Itsenäisyyskomissio päätyi lopulta 

siihen näkökulmaan, että esitetyt lakiesitykset olivat paremmat kuin ei mitään ja 

mahdolliset lakien muuttamisyritykset voisivat kariuttaa koko itsenäisyyden.771 

Quezon ei saanut komission koolle kutsumisesta sitä hyötyä, mitä hän oli hakenut. 

Näytti siltä, että hänen ainoaksi keinokseen jäi matkustaminen Washingtoniin, 

mikäli aikoi vaikuttaa itsenäisyyslain valmisteluun. 

Edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunnan puheenjohtaja ja 

itsenäisyyslakiesityksen tekijä Butler Hare saapui vierailulle Manilaan lokakuussa 

vuonna 1932. Haren yllätykseksi vastaanotto ei ollut kovinkaan lämmin. Tätä 

pahensi se, että Hare vierailun aikana esittämissään kannanotoissaan ei ollut 

myötämielinen filippiiniläisiä kohtaan vaan esitti asiat pikemminkin 

amerikkalaisten näkökulmasta. Hän totesi, että kongressin molemmissa kamareissa 

                                                        
768  Filippiinien kansalliskokous perusti erityisen komission ajamaan saariston itsenäisyyttä 
marraskuussa 1918. Itsenäisyyskomissio koostuu yhdestätoista senaattorista ja neljästäkymmenestä 
edustajainhuoneen jäsenestä. Komission päätehtäväksi muodostui itsenäisyyslähetystöjen lähettäminen 
Washingtoniin puhumaan itsenäisyyden puolesta. 
769 NYT, 30.8.1932.; NYHT, 31.8.1932. 
770 Parkerin muistio Hurleylle, 21.7.1932, BIA 364–26 480. 
771 NYT 5.10.1932; NYT 16.10.1932. 
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selvä enemmistö kannatti itsenäisyyttä, koska kongressiedustajat kokivat 

riippuvuussuhteen katkaisemisen olevan amerikkalaisten etujen mukaista. Hän 

myönsi avoimesti, että itsenäisyydestä seuraisi suuria taloudellisia ongelmia 

saarivaltiolle mutta että ne pitää filippiiniläisten itse ratkaista. Hare 

kyseenalaistikin sitä, miksi ei jo tehty enempää talouden kehittämiseksi, jos oli 

tiedossa vaikeuksia. Haren mukaan nyt jos koskaan pitäisi keskittyä uusien 

kauppasuhteiden luomiseen, markkinoiden etsimiseen, uusien vientituotteiden 

löytämiseen ja verotulojen löytämisen.772 

Haren näkökulma on kieltämättä realistinen. Ajankohta ja paikka niiden 

esittämiseen ei välttämättä ollut kovinkaan sopiva kiristyneessä tilanteessa. 

Oletettavasti filippiiniläisten suhtautuminen häneen oli vieläkin nuivempaa, kuin 

NYT antaa ymmärtää. Philippine Free Pressin mukaan Hare kiihtyi silminnähden 

toimittajille, kun puhe siirtyi mahdolliseen Japanin aiheuttamaan 

turvallisuusuhkaan. Hän jopa tokaisi hieman naivistikin, ”…Miksi kyselette 

Japanista, kun Filippiineistähän tässä on kyse?”773 

Edustajainhuoneen saaristoasian valiokunnassa oli puitu runsaasti Japanin 

viimeaikaisia aggressioita Kaukoidän suunnalla. Ulkopoliittisia asioita käsittelevän 

HCIA:n puheenjohtajana Hare oli väistämättä tietoinen Japanin liikehdinnästä, 

vaikka nyt halusi sivuuttaa koko asian. Ehkäpä Hare oli odottanut, että hänet 

otettaisiin vastaan sankarina. Tämäkin osoittaa, että suhtautuminen itsenäisyyteen 

oli muuttunut kriittisemmäksi Filippiineillä. 

 Hajaannuksenomaista ja epävarmaa tilannetta saarilla kuvaa hyvin se, että 

Haren lähdettyä kotimatkalle vaati puhemies Quezon vielä itsenäisyyskomissiota 

koolle muotoilemaan päätöslauselman, jonka mukaan vain välitön itsenäisyys 

kävisi filippiiniläisille.774  Tämä oli ilmeisen spontaani Quezonin mielenilmaisu 

Haren lausuntoja kohtaan, sillä jo vajaan viikon kuluttua Quezon muotoili 

lausunnossaan uudelleen, että Filippiinit oli valmis kymmenen vuoden 

siirtymäaikaan, jos sille taattaisiin autonominen hallinto kyseiselle ajalle. 775 

Sekaannusta ja hajaannusta lisäsi edelleen se, että kansallispuolueen 

puoluekokouksessa tehtiin samoihin aikoihin julkilausuma, jossa vaadittiin 

muutoksia Hawes–Cutting-lain sisältöön. Nämä varmasti hankaloittivat 

                                                        
772 NYT, 7.10.1932; 9.10.1932. 
773 PFP, 8.9.1932. 
774 NYT, 4.11.1932. 
775 NYT, 9.11.1932. 
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itsenäisyyslähetystön työskentelyä Washingtonissa etenkin, kun oli oletettavaa, että 

näitä vaatimuksia ei tultaisi huomioimaan kongressissa.776 

Quezon alkoi tuntea itsenä voimattomaksi tässä tilanteessa. Hän päätti itsensä 

sijaan lähettää Beningno Aquinon Washingtoniin kertomaan omat näkemyksensä 

kongressille.777 Quezonin matkaan lähtemistä vaikeutti se, että vaalit olivat juuri 

tulossa, eikä hän halunnut riskeerata omaa poliittista asemaansa saariston johdossa. 

Myös hänen yhä heikkenevä terveytensä rajoitti matkustamista. 

Osaltaan poliittista turbulenssia oli lisännyt Dwight F. Davisin ero Filippiinien 

kenraalikuvernöörin virasta. Presidentti Hoover nimitti Davisin seuraajaksi Puerto 

Ricon kenraalikuvernööri Theodore Roosevelt Jr.:n. Jo edesmenneen entisen 

presidentin vanhin poika aloitti tehtävässään helmikuun lopulla 1932 uhkuen intoa. 

Hän näki Filippiineissä mahdollisuuden edetä urallaan, ja hän ryhtyikin 

tarmokkaasti uuteen haasteeseensa. Roosevelt Juniorin saapuminen ajoittui aikaan, 

jolloin maailmanlaajuiseksi levinnyt lama puraisi saariston budjettia raskaasti. Ensi 

töikseen Roosevelt leikkasi hallinnon palkkoja kymmenen prosenttia ja aloitti 

laajan, useita kuukausia kestävän kierroksen saarivaltion maakuntiin. 778 

Republikaanisen hallinnon parissa Theodore Junior nautti luottamusta – lähinnä 

isänsä maineella. Puoluekokouksessa kesällä 1932 päätettiin, että hän olisi 

tarvittaessa republikaanien ”salainen ase” vaalikamppailussa serkkuansa Franklin 

D. Rooseveltia vastaan. 

 Loppukesällä Roosevelt Juniorin pyrkimykset osallistua 

presidentinvaalikampanjaan mantereella alkoi olla yleisesti tiedossa. Istuva 

presidentti Hoover oli valittu kesäkuussa puolueensa presidenttiehdokkaaksi. 

Elokuussa Roosevelt tiedotti matkustavansa mantereelle syyskuussa ja palaavaansa 

takaisin ennen joulua. 779  Ajoitus Rooseveltin vaalikampanjaan osallistumiseen 

mantereella ei ollut paras mahdollinen – juuri samaisina kuukausina Filippiinien 

kansalliskokouksessa elettiin kiireistä aikaa, mikä olisi vaatinut 

kenraalikuvernöörin täysipainoisen huomion. Tämä laiminlyönti kostautuikin 

Rooseveltille monella tapaa.   

Vuoden 1932 lopulla Yhdysvaltain hallinnossa huolestuttiin alati kovenevasta 

kilpailusta Filippiinien tuontikaupan suhteen. Yhdysvaltain osuus Filippiinien 

tuonnista etenkin vaate- ja tekstiiliteollisuuden sekä meijerialan tuotteiden suhteen 

                                                        
776 NYT, 7.11.1932. 
777 ”OsRox” eli Report of the Philippine Independence Mission to the Philippine Legislature, löytyy 
kokonaisuudessaan mm. CR 73. Cong, 2. sess, 5119–5160 
778 Roosevelt Hurleylle 20.5.1932. BIA 364-2-873. 
779 Roosevelt Hurleylle 6.7.1932; Roosevelt Hurleylle, 8.7.1932, Office of the Governor General, Press 
release. BIA 364-2-873.  
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laski huomattavan nopeasti. Etenkin Japani pyrki tunkeutumaan voimallisesti 

Filippiinien tuottoisille tekstiilimarkkinoille ja useat Euroopan valtiot puolestaan 

meijerialan markkinoille kasvavin osuuksin. Hallitus reagoikin muuttuneeseen 

tilanteeseen, ja sotaministeriö ohjeisti Rooseveltia työskentelemään korkeampien 

tuontitullien aikaansaamiseksi muille kuin liittovaltion tuontituotteille. Senaatin 

puheenjohtajan tuella Roosevelt sai ajettua läpi lait, jotka korottivat saarivaltion ja 

emämaan ulkopuolisten maiden tulleja huomattavasti.780  Quezon ilmeisesti näki 

tärkeäksi tukea Yhdysvaltain osuutta Filippiinien ulkomaankaupasta, jotta sillä 

olisi edelleen merkitystä neuvoteltaessa kahdenkeskisen kaupan jatkumosta. 

Tuonti Japanista kääntyi laskuun muusta syystä. Kiinalaisten 

vähittäiskauppiaiden satamaboikotti japanilaisia tuotteita kohtaan puri nopeasti. 

Japanin ja Kiinan suhteet olivat pahoin tulehtuneet, kun Japanin armeija ensin 

syksyllä 1931 valtasi Mantšurian ja vielä vuoden 1932 tammikuussa tapahtui 

väkivaltainen yhteenotto Shanghaissa. Vaikka maaliskuussa 1932 solmitussa 

aselevossa vaadittiin satamaboikotin lakkauttamista, jatkui se käytännössä 

edelleen.781  Japanin Manilanpääkonsuli Atsushi Kimuran mukaan syynä Japanin 

viennin laskusuuntaan olivat myös epäedullisempi jenin vaihtokurssi ja Filippiinien 

vähentynyt kokonaiskysyntä.782 

Kenraalikuvernööri Roosevelt ajautui vastarintaan kansalliskokouksen kanssa, 

mikä osaksi johtui laiminlyönneistä presidentinvaalikampanjan aikaan. Monet 

hänen yrityksistään leikata hallinnon budjettia kariutuivat, ja osittain menot jopa 

kasvoivat; yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että Rooseveltin ollessa mantereella 

kansalliskokouksen edustajien palkkoja korotettiin huomattavasti – aikana, jolloin 

olisi tarvinnut tehdä leikkauksia. Tilanne kärjistyi edelleen, kun Roosevelt 

kieltäytyi allekirjoittamasta muutamia kansalliskokouksen päättämiä 

määrärahalakeja. Vastavuoroisesti kansalliskokous kieltäytyi käsittelemästä 

Rooseveltilta tulleita aloitteita. Radikaalein muutos tapahtui, kun kansalliskokous 

hyväksyi ”uudelleenorganisointilain”, jonka mukaan osa kenraalikuvernöörin 

hallintovallasta siirtyi muutamasta poliitikosta koostuvalle valtioneuvostolle.783 

Washingtonissa oli sotaministeriöllä täysi työ pysyä selvillä siitä, mitä saarilla 

tapahtui. Kopio hallintovaltaa muuttavasta laista saapui sotaministeriöön vasta 

                                                        
780 (Acts 4035, 4036, 4037 ja 4038) Annual Report of the Governor General 1932; (Act 4053). Annual 
Report of the Governor General 1933.  
781 Jordan 2001, passim. Filippiinien entinen kenraalikuvernööri Cameron Forbes toimi selkkausten 
aikana Japanin suurlähettiläänä. Hän arvioi, että Shanghain selkkaus ei ollut suunniteltu, vaan asiat vain 
tapahtuivat. Muistio 4.6.1932, NL, Quezon papers,    
782 PFP, 1.10.1932. 
783 NYT, 8.12.1932; 9.12.1932; Memorandum of the Secretary of State, BIA 17073 – 378.  
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kahden kuukauden kuluttua sen säätämisestä. Ministeriö välittömästi kyseenalaisti 

lain laillisuuden, ja BIA:n lakimiehenkin mukaan se oli vastoin saarten 

hallintomuodon määrittelevä Jones-lakia.784  Kenraalikuvernööri Roosevelt tuntui 

olevan tietoinen lain epäkohdista ja jopa sen laittomuudesta, mutta hän vetosi sen 

olleen välttämätön myönnytys, jonka avulla hänen mielestään tärkeitä talouden 

tasapainottamislakeja pystyttiin ajamaan läpi kansalliskokouksessa.785 

Vaikeuksista huolimatta kenraalikuvernöörin vuosiraportissa Roosevelt Jr. tuo 

esille aikaansaamiaan suuria saavutuksia ja edistyksellisiä kehitystoimenpiteitä 

saarilla. Tärkeimpänä hän pitää budjetin saattamista tasapainoon. 786 

Todellisuudessa saariston budjetti ei ollut edes tasapainossa, vaan huomattavan 

alijäämäinen edelleen, kuten prikaatinkenraali Creed F. Cox palautteessaan 

Rooseveltille tuo esille.787  Creed F. Cox nimettiin tammikuussa 1933 Francis L. 

Parkerin tilalle BIA:n johtoon. Parker itse siirtyi armeijan tehtäviin. Muutama vuosi 

myöhemmin kirjoittamassaan teoksessa Roosevelt edelleenkin muistaa 

positiivisessa valossa omat saavutuksensa saarten kehittämisessä.788 

Rooseveltin ja koko Hooverin hallinnon työskentely sai uuden käänteen, kun 

Theodore Jr.:n serkku Franklin D. Roosevelt voitti presidentinvaalit marraskuussa 

1932. Presidentinvaalien yhteydessä muuttui myös kongressin kokoonpano. 

Demokraatit etenivät voimakkaasti molemmissa kamareissa. Filippiinien 

itsenäisyys näytti entistä varmemmalta. Jos jäljellä olevan joulukuusta 

maaliskuuhun jatkuvan lyhyen, ns. rampa-ankka-istuntokauden aikana 

itsenäisyyslakia ei saataisi päätökseen, olisi väistämättömän varmaa viimeistään 

silloin, kun selkeästi demokraattienemmistöinen 73. kongressi aloittaisi 

istuntokautensa maaliskuussa 1933.789 Frank Golayn mukaan kongressin vaalitulos 

vahvisti myös sitä ryhmää, joka ajoi vieläkin pikaisempaa itsenäisyyttä 

Filippiineille, kuin nyt meneillään olevissa lakiesityksissä oli esitetty. 790  Tätä 

muuttunutta tilannetta vasten voi ajatella, että republikaanien edun mukaista oli 

yrittää saada laki syntymään vielä tällä lyhyellä istuntokaudella, missä sillä oli 

edelleen niukka enemmistö molemmissa kongressin kamareissa. 

                                                        
784 Memorandun for the Secretary of War, 1.3.1933. BIA, 12940-56. 
785  Parker Rooseveltille 2.3.1933; Hurley Rooseveltille, 2.3.1933; Judge Advocate General, 
“Memorandum re Philippine Act No. 4007”, BIA 12940-62-64.  
786 Annual Report of the Governor-General, 1932. BIA 2074 – aft. 481. 
787 Cox Rooseveltille, 13.10.1933. BIA 2074–481. 
788 Roosevelt 1937, passim. 
789 Demokraatit kasvattivat osuuttaan marraskuun vaaleissa senaatissa 47 paikasta 59 (rep. 48:sta 36:een) 
ja edustajainhuoneessa 216 paikasta 313 paikkaan (rep. 218:sta 117:sta). ”Rampa-ankka” eli ”Lame-
Duck”. 
790 Golay 1998: 316. 
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4.5 Myös senaatti taipuu itsenäisyyden taakse 

Yhdysvaltain 72. kongressin toinen istuntokausi alkoi joulukuun alussa vuonna 

1932. Senaatti ryhtyi käsittelemään edustajainhuoneessa jo hyväksyttyä Hare-

lakiesitystä. Keskustelut senaatissa venyivät jälleen pitkiksi.791 

 Kuluneen puolen vuoden aikana viljelijöiden taloudellinen tilanne oli 

huonontunut entisestään. Ison-Britannian suurlähettiläs Lindsay huomioi, että 

kongressissa oli selkeästi aistittavissa painetta tiukentaa entisestään Filippiinien 

tuontikiintiöitä, sillä ne vaikuttivat muutamien senaattoreiden mielestä yhä liian 

suurilta. Eniten ääntä pitivätkin sokeri- ja hamppuviljelijöitä lähellä olevat 

senaattorit, jotka olivat hyvin periksiantamattomia asiassa. Lindsayn mukaan 

itsenäisyyttä vastustaneet piirit eivät olleet aktiivisia toisen istuntokauden 

alettua.792 

Edellisellä istuntokaudella kongressissa jarrutuskeskustelua käynyt senaattori 

Royal S. Copeland jatkoi siitä mihin jäi – pyrkien jälleen siirtämään lakia 

jarrutuskeskustelullaan. Hän tosi kiisti käyvänsä jarrutuskeskustelua. Copeland 

alkoi olla ilmeisen turhautunut, sillä lain hyväksyntä alkoi myös senaatin puolella 

olla hyvinkin todennäköistä. Hän kritisoi kovin sanoin kollegojaan; hänestä oli 

käsittämätöntä, että kun senaatissa keskusteltiin laista, joka koskisi välittömästi 13 

miljoonaa ihmistä, niin salissa oli vain kourallinen senaattoreita paikalla. Edelleen 

Copeland hyökkäsi HC-lakia vastaan väittäen, että se ei ollut kongressista lähtöisin, 

vaan se oli lähtöisin kongressin ulkopuolelta. Laki oli hänen mielestään hyvä 

esimerkki siitä, kuinka vahvaa eri vaikutuspiirien toiminta on Washingtonissa.793 

Puheenvuoronsa lopuksi senaattori Copeland arvosteli voimakkaasti senaattori 

Hawesia. Copelandin mukaan Hawes populistisin menetelmin mitätöi hänen 

lausuntojaan etenkin, mitä tuli HC-lain perustuslain mukaisuuteen. Copeland oli 

edelleen sitä mieltä, että kongressilla ei ollut perustuslain suomaa valtaa irrottaa 

Filippiinejä liittovaltion alueesta. Todisteeksi hän luki vuodelta 1787 olevan 

liittovaltion perustuslainsäätämiskonventin pöytäkirjasta otteen. Siinä esitettiin 

perustuslakiin lisäystä, että mikäli jokin alue erotetaan liittovaltiosta, tulee sillä olla 

kolmen neljäsosan enemmistö molemmissa kamareissa. Muutosesitys kuitenkin 

hylättiin sillä perusteella, että liittovaltion perustuslaki ei mahdollistanut ollenkaan 

kongressille valtaa irrottaa tai luovuttaa alueita liittovaltiosta. Tämän lisäksi 

Copeland esitti senaatille laajan ja kattavan, Filippiinien korkeimman oikeuden 

                                                        
791 Senaatti 17.12.1932, CR, Vol. 76, 626–637. 
792 Lindsay Simonille 22.12.1932, BDFA, Vol. 17, 212–213.  
793 CR, Vol. 76, 257–258. 
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jäsenen, tuomari F. C. Fisherin laatiman selvityksen. Tässäkin selvityksessä 

todisteltiin, että kongressilla ei ollut valtaa irrottaa aluetta liittovaltiosta.794   

Copeland siteerasi myös laajasti korkeimman oikeuden presidenttinä 

toiminutta Roger B. Taneyta, joka oli ottanut kantaa mahdolliseen alueirrotukseen 

liittovaltiosta. Taney oli perustuslainopillisessa tulkinnassaan päätynyt siihen, että 

alueen irrottaminen vaatisi muutoksen perustuslakiin.795 Copeland vaikutti jääneen 

yksin perustuslaillisuusasiassaan. Toisaalta itsenäisyyttä ajavat halusivat ehkä 

katsoa sormiensa lävitse tässä asiassa. Perustuslain muutos olisi johtanut 

käytännössä usean vuoden viiveeseen itsenäisyyden suhteen. Mahdollista oli, että 

kyseistä muutosta ei olisi edes hyväksytty – etenkään jos itsenäisyyden vastustajat 

mielsivät muutoksen tehtävän juuri Filippiinien itsenäistämisen vuoksi. Toisaalta 

herää kysymys, miksi itsenäisyyden vastustajat eivät asettuneet Copelandin 

tulkinnan taakse. Oletettavasti aikaisemin mainitulla perustuslakiasiantuntija 

Charles F. Bootsin lausunnolla oli edelleen painoarvoa senaattoreille – Copelandia 

lukuun ottamatta. 

Senaattori Copelandin jälkeen senaattori Hawes esitti kaksi senaatin 

valiokunnan laatimaa muutosesitystä lakiin. Ensimmäinen koski kokonaisuuden 

kannalta suhteellisen vaatimattomana pidettävää seikkaa, nimittäin siirtymäajan 

hallitsijan eli komissaarin asemapaikkaa. Hawes esitti, että siirtymäajalla ei 

liittovaltion hallinnon edustaja enää pitäisikään majaa Manilassa Malacanangin 

palatsissa. Palatsi oli ollut jo Espanjan hallintokaudella kenraalikuvernöörin ja sen 

jälkeen kaikkien yhdysvaltalaisten kenraalikuvernöörien käytössä.796 Tällä seikalla 

oli filippiiniläisjohtajille henkilökohtaista merkitystä. Aloite oli mitä ilmeisimmin 

tullut puhemies Manuel Quezonilta. Tähän viittasivat hänen myöhemmät 

kommenttinsa. 

Senaattori Hawes esitti toisena lisäyksenä Filippiineiltä Yhdysvaltoihin 

tuotavan sokerin kiintiöksi tuonnin keskiarvoa, joka laskettaisiin vuosien 1930, 

1931 ja 1932 keskiarvosta. Hawes pohjasi esityksensä Butler Haren lausuntoon, 

jonka Hare oli tehnyt palattuaan vastikään vierailulta Filippiineiltä. Hare oli 

myöntänyt, että hänen nimeään kantavassa lakiesityksessäsokerin tuonnin 

laskelmat olivat pohjautuneet virheellisiin ja vajavaisiin tietoihin. 797  Etenkin 

kahtena jälkimmäisen vuotena sokerin vienti oli kasvanut huomattavasti, ja näin 

ollen kiintiö oli olennaisesti korkeampi, kuin lakiehdotuksessa oli alun perin 

                                                        
794 CR, Vol. 76, 196–205, 259–260. 
795 Roger B. Taney toimi korkeimman oikeuden presidenttinä 1836–1864. CR, Vol. 76, 494–499. 
796 CR Vol. 76, 178–179. 
797 CR, Vol. 76, 179–183. 
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asetettu. Varmasti Haren vierailu Filippiineillä kallisti hänen sympatioitaan 

filippiiniläisten puolelle, eikä hän halunnut nimeään historiaan laissa, joka tuhosi 

kansakunnan talouden. 

Myös Filippiinien itsenäisyyslähetystö oli herännyt siihen tosiasiaan, että 

sokerin tuonnin kasvu Yhdysvaltoihin oli ollut merkittävää parina viime vuotena. 

Viestissään Binghamille lähetystö totesi, että vuonna 1932 raakasokeria oli tuotu jo 

kymmenenä ensimmäisenä kuukautena 856 000 tonnia, eli kongressissa kaavailtu 

800 000 tonnin tuontikiintiöraja oli jo ylitetty. Vuoden loppuun mennessä ylittyisi 

todennäköisesti miljoonan tonnin raja. Lähetystö toivoi, että kongressi huomioisi 

nämä todelliset lukemat säätäessään tuontikiintiöitä.798 

Yksi voimakkaimmista sokerin tuonnin rajoittajista oli senaattori Huey P. 

Long799  Louisianasta.800  Hän vastaesityksenä vaati, että sokerintuontikiintiö tuli 

palauttaa alkuperäiseen muotoon eli 585 000 tonniin vuodessa. Saarilla vieraillut 

senaattori Hawes vastusti Longin muutosesitystä erittäin kiivaasti. Hän oli varma, 

että Filippiinien talous ei kestäisi niin jyrkkää sokeritulojen laskua, vaan koko 

saarten talous romahtaisi. Butler Hare yritti edelleen saada muutosta lakiesitykseen 

vaatien Filippiinien sokerikiintiön nostamista 1,1 miljoonaan tonniin vuodessa. 

Hawesin vetoomuksista huolimatta Longin muutosesitys hyväksyttiin 

senaatissa.801 Näytti siltä kuin Hawes ja ehkä Harekin edustajainhuoneen puolella 

pelkäsivät nimeänsä kantaneen lain tulevan tunnetuksi lakina, joka romahdutti 

Filippiinit. Vaikutti siltä, että senaatissa ei välttämättä täysin ymmärretty 

sokerinvientitulojen merkitystä saarten taloudelliseen rakenteeseen. Senaatissa 

hyväksytty vaihtoehto oli noin puolet siitä, mikä olisi ollut Hawesin mielestä 

vähintäänkin kohtuullinen saaristoa kohtaan. 

Myös itsenäistymisen siirtymäaikaa yritettiin saada muutamien senaattoreiden 

taholta lyhemmäksi – jopa neljään vuoteen, mutta kyseisille esityksille ei löytynyt 

riittävää kannatusta. Näiden esitysten takana olivat erityisesti maatalouspiirejä 

lähellä olevat senaattorit Broussard ja Dickinson. Pidempää siirtymäaikaa 

puolustivat Vandenberg, Bingham ja myös King. Etenkin Hiram Binghamin 

esittämät puolustelut tarkkoine dokumentteineen olivat ilmeisen vakuuttavia. 

                                                        
798 CR, Vol. 76, 160. 
799 Huey "Kingfish" Long oli aikansa kuuluisimpia ja kiistellyimpiä hahmoja Yhdysvalloissa. Hänen 
otteensa omassa osavaltiossaan Louisianassa olivat diktaattorimaisia – häntä verrattiin jopa Hitleriin.  
Long oli maatalousblokin johtajia. Hän puolusti yhdysvaltalaisten sokerintuottajien etua; sokeriruoko 
oli hänen osavaltionsa tärkein tuote.Longin kohtaloksi koituivat palkkamurhaajan luodit vuonna 1935. 
Hair 1991, passim. 
800 Lindsay Simonille 22.12.1932, BDFA, Vol. 17, 212–213. 
801 CR, Vol. 76, 266–270; 405. 
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Sokerin tuontikiintiön ohella siirtymäajan pituudesta ja tullien lanseeraamisen 

alkamisajankohdasta oli tullut keskeinen aihe senaatin keskusteluissa.802 

Puhemies Manuel Quezon yritti parhaansa mukaan pysyä tietoisena 

liittovaltion senaatin tapahtumista ja keskusteluista. Kuultuaan Longin 

muutosesityksen sokerikiintiöstä tulleen hyväksytyksi hän sähkötti lähetystölle 

kiivasluonteisen viestin, että sen tulisi ryhtyä muuttuneessa tilanteessa vaatimaan 

välitöntä itsenäisyyttä ja hylkäämään kaikki muihin vaihtoehtoihin tähtäävät lait.803 

Ilmeisesti lähetystö osasi jo suhtautua näihin kiivaisiin viesteihin ja suhteuttaa ne 

vallitsevaan tilanteeseen. Toisaalta tämä osoittaa, että Quezonia huolestutti 

saariston taloudellinen tulevaisuus enemmän kuin lähetystön jäseniä. Sekä Quezon 

että lähetystö Washingtonissa alkoivat huomata, että tilanne ei ollut enää heidän 

hallinnassaan - ainakaan siinä määrin, kuin se oli ollut vielä Hare-lakia 

valmisteltaessa. 

Senaatissa keskustelu siirtyi maahanmuuttokiintiöihin. Lakiesityksessä 

filippiiniläisten maahanmuuttokiintiöksi oli asetettu sata henkilöä vuodessa. 

Liittovaltion alati paheneva taloudellinen tilanne ja huimasti kasvava työttömyys 

loi painetta kiristää edelleen maahanmuuttoa. Filippiiniläisten maahanmuuton 

totaalista kieltämistä ajoi kiivaimmin senaattori Hiram W. Johnson Kaliforniasta. 

Republikaanisen Johnsonin muutosesitys filippiiniläisten totaalisesta 

maahanmuuttokiellosta hyväksyttiin senaatissa.804 Jo aikaisemmin oli säädetty lait, 

joissa kiellettiin aasialaisperäinen maahanmuutto. Nyt Filippiinit haluttiin liittää 

tähän samaan kategoriaan. 

Keskustelua aiheutti myös se, että maahanmuuttorajoitus ei koskenut Havaijia 

– joka oli Yhdysvaltain liittovaltion aluetta. Asiaa oli puitu valiokunnassa, mutta 

nähtiin, että Havaijin työvoimavaltainen maatalous jopa tarvitsi ulkomaista 

halpatyövoimaa kehittyäkseen. Toisaalta osa senaattoreista halusi 

muuttorajoituksen yltää koskemaan myös Havaijia, sillä se oli alueena liittovaltion 

budjetin suhteen nettomaksaja ja pelättiin, että kasvava siirtolaisvirta aiheuttaisi 

työttömyyden muodossa lisää kuluja liittovaltiolle.805 

Keskustelua aiheuttivat kongressissa myös amerikkalaisten sijoitukset 

Filippiineille, Aasian epävakaa tilanne, kansanäänestyksen sisällyttäminen lakiin ja 

sen ajankohta sekä siirtymäajan vastuu ilman suvereenia valtaa. Tämä viimeisin 

tarkoitti sitä, miten liittovaltio voi kantaa vastuun Filippiineistä, jos sillä ei ollut 

                                                        
802 CR, Vol. 76, 392–394 
803 NYT 11.12.1932. 
804 Senaatti 17.12.1932, CR, Vol. 76, 326–335. 
805 CR, Vol. 76, 253–255. 
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enää suvereenia hallintovaltaa saarilla. Siirtymäajan pituudesta keskustelitiin 

pitkään ja hartaasti. Floridan Park Trammel meni jopa niin pitkälle, että 

Dickinsonin esittämä viiden vuoden siirtymäaikakaan ei riittänyt hänelle, vaan hän 

vaati lähes välitöntä itsenäisyyttä saarille.806 

Erityisesti Filippiinien ulkomainen velka puhututti – tosin valtaosa ajasta 

käytettiin kiistelyyn velan todellisesta suuruudesta, sillä senaattoreilla oli erilaisia 

lukuja velan suuruudesta. Valtionvarainministeriön mukaan Filippiinien hallinnon 

velka oli noin 66 miljoonaa dollaria vuoden 1932 lopulla. Velka oli huomattavan 

suuri, jos sen suhteutti hallinnon vuosittaiseen budjettiin, joka oli noin 20 miljoonaa 

dollaria. Itsenäisyyslakiesitykseen sisältyi kohta, jonka mukaan ulkomainen velka 

tulee maksaa pois siirtymäaikana. Käytännössä tämä tarkoitti, että vuosittainen 

valtionvelan lyhennys muodostaisi noin 40–50 prosentin menoerän saarivaltion 

budjetista.807  Vaikka Filippiinien velka vaikutti suurelta suhteutettuna hallinnon 

vuosibudjettiin, ei se ollut kansainvälisesti kovin suuri. Jos velka laskettiin henkeä 

kohden, Filippiinien velka oli yksi alhaisimmista maailmassa. Yhdysvalloillakin se 

oli näin laskettuna yli kaksikymmentäkertainen. 808  Olennaisempaa Filippiinien 

kohdalla oli kuitenkin suhteuttaa valtionvelka maan budjettiin kuin väkilukuun. 

Senaatin lakiesityksessä oli vielä avoinna siirtymävaiheen pituus. 

Lakiesitykseen oli kirjattu 15 vuoden siirtymäaika. Senaattorit Hawes, Cutting ja 

Key Pittman vaativat siirtymäajan pidentämistä 19 vuoteen.809 Ilmeisesti tämä oli 

taktikointia. Friend toteaa, että esittämällä yhä pidempää siirtymäaikaa halusivat he 

pelivaraa, mikäli tulisi – kuten todennäköisesti tulisi – vastaesityksiä lyhemmästä 

siirtymäajasta.810  Maatalousjuntan senaattorit eivät kuitenkaan antaneet periksi. 

Senaatin ulkopuolelta tulevan voimakkaan painostuksen811 alla iowalainen Joseph 

Dickinson esitti siirtymäajan lyhentämistä viiteen vuoteen. Hänen esityksensä eteni 

äänestykseen ja kaatui täpärästi vain äänin 38–37. Tämän jälkeen Louisianan Edvin 

Broussard esitti siirtymäajan pituudeksi kahdeksaa vuotta sekä kansanäänestyksen 

poistamista lakiesityksestä. Asteittainen tulli olisi hänen esityksen mukaan 

                                                        
806 CR, Vol. 430–448. 
807  Filippiinien velka oli noin 100 000 000$, mutta saaristolla oli velanlyhennykseen tarkoitetussa 
rahastossa noin 35 miljoonaa dollaria. CR, Vol. 76, 483–489. BIA:n laskelmien mukaan Filippiinien 
velka oli 77 500 000 dollaria 28.2.1931. Tästä summasta oli maakuntien osuus 9 500 000 dollaria ja 
hallinnon osuus 68 000 000 dollaria. Parker Vandenbergille 7.3.1931. BIA 364-2-873.  
808 CR, Vol. 74, 2828. 
809 Senaatti 17.12.1932, CR, Vol. 76, 455–456. 
810 Friend 1965, 96–97. 
811 Etenkin maatalousblokin senaattorit vastaanottivat suuret määrät eri puolilta liittovaltiota tulleita 
viestejä ja vetoomuksia. Aktiivisimpina olivat mm. viljelijäväestön oma lehdistö sekä lukuisat viljelijä- 
ja maidontuottajaorganisaatiot (dairy) . Ks. esim. CR, Vol. 76, 397–398, 445, 572. 
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lanseerattu jo heti ensimmäisestä kansainyhteisövuodesta. Muutosesityksestä 

keskusteltiin pitkään ja lopulta Broussardin esitys hyväksyttiin äänin 40–38.812 

Sekä Dickinson että Broussard kuuluivat maatalousblokkiin, eikä ainakaan 

Broussard pyrkinyt peittelemään sitä, että hän ajoi kotimaisten viljelijöiden 

taloudellisen aseman parantamista. 

Broussardin muutosesityksen hyväksynnän jälkeen ilmassa oli jonkinasteista 

sekaannusta. Vielä myöhemmin illalla demokraattien William Bulow vaati 

Broussardin esitystä otettavaksi uudelleen harkittavaksi siltä osin, kuin se koski 

kansanäänestyksen hylkäämistä laista.813 Näin ei kuitenkaan tehty. 

HC-lakiesityksen kannattajat huomasivat, että edellytykset alkuperäisen 

lakiversion mukaiseen viidentoista vuoden siirtymäaikaan olivat huonot. He 

vetosivat oikeudenmukaisuudesta tunnettuun senaattori Longiin, jotta hän 

taivuttelisi maatalousblokin kompromissiin niin, että siirtymäajaksi tulisi 

kaksitoista vuotta. Vaikuttavilla puheilla ja pitkittämiskeskusteluilla uhkaamalla 

Long saikin kompromissin aikaan. Broussardin esitys tuli uudelleen äänestykseen, 

ja tällä kertaa se hylättiin äänin 45–31. Heti perään hyväksyttiin Hawesin esitys 

uudesta siirtymäajasta, joka oli 12 vuotta.814 

Kädenvääntö senaatissa asian osalta ei vielä päättynyt tähän, vaan 

demokraattien – myöhemmin ulkoministerinäkin toiminut - James Byrnes totesi, 

että meneillään oleva laki oli sisällöllisesti lähentynyt edustajainhuoneessa jo 

hyväksyttyä Hare-lakiesitystä. Hän teki esityksen, että senaatti päätyisi 

muuttamaan lakiesityksen samansisältöiseksi kuin edustajainhuoneessa hyväksytty 

Hare-laki. Byrnesin esitys eteni äänestykseen, ja se kumottiin vain kahden äänen 

erolla. Myöskään Byrnesin esitys siitä, että kansanäänestys Filippiineillä 

järjestettäisiin ennen siirtymäajan alkamista, ei saanut kannatusta.815  Senaatissa, 

kuten aikaisemmin edustajainhuoneessa, oli siirtymäajan pituudesta tullut 

keskeisin kiistanaihe lain suhteen. Tätä voi pitää jossain määrin yllättävänä, jos 

ajatellaan Filippiinien itsenäisyyttä kokonaisuutena. 

Senaattori Byrnesin esityksen jälkeen senaattori Huey Long esitti olevansa 

valmis viivytyspuheenvuorolla siirtämään koko lain käsittelyn seuraavaan 

kongressiin, joka alkaisi maaliskuussa. Osoittaakseen olevansa tosissaan puhui hän 

yli neljä tuntia. Asian käsittely jatkui seuraavana aamuna, jolloin Byrnes teki 

kompromissiehdotuksen kansanäänestyksen suhteen; äänestys tulisi sisältymään 

                                                        
812 CR, Vol. 76, 433–437. 
813 CR, Vol 76, 442–446, 540. 
814 CR, Vol. 76, 540–553. 
815 CR, Vol. 76, 551–555. 
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lakiin, mutta ajankohta olisi ennen, kuin siirtymäkausi alkaisi ja myös ehtona sille. 

Byrnesin muutosesitys hyväksyttiin äänin 44 – 29. 816  Vaikutti siltä, että 

kansanäänestys lakiesityksessä oli osalle senaattoreista tärkeä sen vuoksi, että se ei 

estäisi lain toteutumista ja Filippiinien lopullista sulkemista liittovaltion 

sisämarkkinoilta. Tosin tämän kohdan vastustajia löytyi sekä kongressin että 

filippiiniläisten taholta. Yhtenä argumenttina kansanäänestystä vastaan esitettiin, 

että olisi liittovaltion perustuslain vastaista delegoida lopullinen päätös kongressilta 

filippiiniläisille. 

Vaikutti siltä, että eräänlainen opportunismi kukoisti senaatissa Filippiinien 

itsenäisyyden suhteen. Osa senaattoreista halusi liittää lakiin mukaan sellaista, 

mikä oli vähänkin omiaan tukemaan oman alueen tai osavaltion etua. Iowan 

osavaltion senaattori Lester J. Dickinson esitti muutosesityksen, jolla hän halusi 

rajoittaa helminappien tuontia Filippiineiltä. Hänen edustamassaan Iowan 

osavaltiossa sijaitsevassa Muscatinen kaupungissa oli nappien valmistukseen 

erikoistunutta teollisuutta, ja siellä koettiin Filippiinien tuonti kilpailijana. Arvossa 

mitattuna helminappien tuonti oli ”nappikauppaa”, sillä tämän artikkelin tuonti oli 

arvoltaan vain noin 4000 dollaria vuodessa. Vähäisyydestään huolimatta 

Dickinsonin esitys eteni äänestykseen, missä se tuli kuitenkin torjutuksi.817  Heti 

tämän jälkeen Dickinson esitti lakimuutosta, jolla kookosöljyn ja sokerin 

tuontikiintiöt olisivat pienempiä ja asteittain lanseerattava tullien muutettaisiin 

jyrkemmin porrastetuksi, mutta myös nämä muutosesitykset torjuttiin reilulla 

äänten enemmistöllä.818 

Senaattori Vandenberg yritti vielä saaristoasian valiokunnan mietintöön 

vedoten esittää, että uuden tulevan valtion perustuslaki säädettäisiin vasta 

siirtymävaiheen lopulla, jolloin myös kansanäänestys pidettäisiin. Keskeisenä 

ajatuksena Vandenbergilla oli se, että Yhdysvaltain vallan täytyi säilyä ennallaan 

saarilla siirtymäaikana, sillä liittovaltiolla oli jakamaton turvallisuusvastuu 

saaristosta siirtymäaikana. Hänen ehkä hieman jo epätoivoinen yrityksensä 

hylättiin äänin 54 – 19. Senaattori Edvin Broussard teki vielä yhden 

muutosesityksen, että filippiiniläiset velvoitettaisiin säätämään tulevan itsenäisen 

valtionsa perustuslaki kahden vuoden kuluessa ja alistamaan se Yhdysvaltain 

                                                        
816 CR, Vol. 76, 560–565. 
817 CR, Vol. 76, 629–630. 
818 Dickinson esitti kookosöljylle 150 000 tonnin kiintiötä ja sokerille 585 000 tonnin kiintiötä. CR, Vol. 
76, 630. 
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presidentin vahvistettavaksi. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti lakiin 

lisättäväksi.819 

Senaattori King, joka oli jo vaalikauden alusta lähtien paneutunut 

tavoitteeseensa saada Filippiinit irti Yhdysvalloista, teki vielä yhden yrityksen 

esittäen, että senaatti palaisi itsenäisyyslain sisällössä hänen aikaisemmin 

esittämänsä lakiehdotukseen. Tämä torjuttiin kuitenkin ilman äänestystä.820 

Kun kaikista muutosesityksistä oli äänestetty, hyväksyttiin laki senaatissa 

Filippiinien itsenäisyyslaiksi 17. päivä joulukuuta 1933 ilman äänestystä 821 . 

Muutoksineen laki oli pääkohdiltaan vapaasti käännettynä seuraavanlainen:822 

1. Itsenäisyyslaki tulee saattaa Filippiinien kansalliskokouksen ratifioitavaksi. 

Tämän jälkeen Filippiinien on vuoden kuluessa kutsuttava koolle 

perustuslakikonventti. Siinä tapauksessa, että Filippiinien kansalliskokous ei 

hyväksy Yhdysvaltain kongressin itsenäisyyslakia, kumoutuu laki 

automaattisesti. 

2. Filippiinien perustuslaki tulee alistaa yleisen kansanäänestyksen 

hyväksyttäväksi, minkä jälkeen Yhdysvaltain presidentti ratifioi Filippiinien 

perustuslain, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa. 

3. Perustuslain hyväksymistä seuraa 12 vuoden siirtymäaika, jonka loputtua 

saaret on suvereeni itsenäinen Filippiinien tasavalta. 

4. Siirtymäaikana Filippiineiltä suuntautuva maahanmuutto rajoitetaan muiden 

Aasian maiden muuton mukaiseksi. 

5. Filippiineiltä Yhdysvaltoihin kohdistuvalle viennille asetetaan kahdeksannesta 

siirtymävuodesta alkaen tullia niin, että se alkaa viidestä prosentista. Tämän 

jälkeen tullia korotetaan vuosittain viisi prosenttia kokonaissummasta niin, että 

tulli siirtymäajan loppuessa on yleinen 25 prosenttia. 

6. Filippiinien verovapaalle tunnille Yhdysvaltoihin asetetaan vuotuiset kiintiöt: 

a) 585 000 tonnia raakasokeria 

b) 30 000 tonnia raffinoitua823 sokeria 

c) 150 000 tonnia kookosöljyä 

d) 3 000 000 paunaa824 hamppua. 

                                                        
819 CR, Vol 76, 621–624, 632–633 
820 CR, Vol. 76, 634–635. 
821  Senaatissa äänestystä ei tarvita, mikäli kukaan ei sitä vaadi eikä eriäviä mielipiteitä esitetä. 
(Unanmous Consent) Ks esim. Lees 1967, 30–33; Rogers 1968, 161–163. 
822 Edustajainhuone 17.12.1932, CR, Vol. 76, 633–636. 
823 Raffinoinnissa raakasokeri jalostetaan käyttökelpoiseen muotoon. 
824 Pauna vastaa suomalaista naulaa: 454 grammaa. 
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Vaikka senaatin ja edustajainhuoneen tulkinnat olivat loppujen lopuksi lähellä 

toisiaan, ei edustajainhuone hyväksynyt senaatin Hare-lakiin tekemiä muutoksia, 

vaan pysyi huhtikuussa hyväksymässään Hare-laissa. Suurimmat eroavaisuudet 

koskivat siirtymäajan pituutta, tullivapaata tuontia ja maahanmuuttokiintiöitä. 

Senaatti halusi siirtymäajaksi 12 vuotta, kun taas edustajainhuoneella vastaava luku 

oli kahdeksan vuotta. Senaatin tullivapaan tuonnin rajat olivat huomattavasti 

alhaisemmat. Samoin senaatti oli valmis kieltämään siirtolaisuuden kokonaan, kun 

taas edustajainhuone hyväksyi sadan hengen vuosittaisen kiintiön. 

Senaatin versiossa laki oli huomattavasti ankarampi filippiiniläisiä kohtaan 

kuin edustajainhuoneen vastaava laki. Tämä selittynee mm. sillä, että senaatissa 

päätös tehtiin yli puoli vuotta myöhemmin. Lain puolesta kampanjoineet saattoivat 

käyttää kuluneen ajan senaattoreiden painostamiseen. Myös maan talousluvut 

näyttivät entistä synkemmiltä. Asiaan lienee vaikuttanut myös se, että senaattoreilla 

oli käytännössä suurempi poliittinen vastuu edustamansa osavaltion talouselämästä. 

Filippiinien itsenäisyyslähetystön rooli oli vähäisempi senaatin puolella kuin 

edustajainhuoneessa vastaavan Hare-lain käsittelyaikana. Osaltaan tähän vaikuttaa 

jo se käytännön seikka, että Filippiinien kahden pysyvän kongressiedustajan puhe- 

ja läsnäolo-oikeus rajoittui vain edustajainhuoneeseen. Lain käsittelyaikana maan 

kongressiedustajina toimineet Camilo Osias ja Pedro Guevara olivat 

ymmärrettävästi hyvin aktiivisia lain suhteen ja tiiviissä yhteistyössä 

itsenäisyyslähetystön kanssa. Senaatin puolella itsenäisyyslähetystö pystyi 

vaikuttamaan lähinnä yksittäisten, heille myötämielisten senaattorien kautta. 

Golayn mukaan itsenäisyyslähetystöä johtaneet Osmena ja Roxas olivat 

halukkaita toimimaan puhemies Quezonin mieliksi korjatakseen tulehtuneet 

suhteensa. Haastavaksi tehtävän teki heille se, että alkoi olla jo vaativaa olla perillä 

Quezonin kulloisestakin mielipiteestä – sen verran tiheään se oli muuttunut 

kuluneiden kuukausien aikana.825 

Koska kongressin huoneiden hyväksymät lakiesitykset poikkesivat muutamilta 

osin toisistaan, ei kumpikaan tullut lainvoimaiseksi. Yhdysvaltain poliittisessa 

järjestelmässä laki on hyväksyttävä samanlaisena sekä edustajainhuoneessa että 

senaatissa. Asia jätettiin neuvotteluvaliokunnan 826  (Conference Committee) 

valmisteltavaksi. 827  Filippiineillä ilmestyvän Philippine Free Pressin mukaan 

ounasteltiin, että lain lopullinen versio olisi lähempänä senaatissa hyväksyttyä – jo 

                                                        
825 Golay 1998, 318. 
826 ”Conference Committee” on kongressin huoneiden välinen sovitteluelin. Toisinaan myös käytetään 
nimitystä ”joint Committee”. Dennison, 32–33. 
827 CR, Vol. 76, 151–155; Abelarde 1947, 160. 
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siitäkin syystä, että neuvotteluvaliokunnan kahdeksasta jäsenestä viisi oli 

senaatista.828 

Joulun alla molempien kamarien eriäviä lakiesityksiä yhteen sovitteleva 

neuvotteluvaliokunta esitti kongressin molemmille kamareille 

kompromissiehdotuksen, jossa kiistellyn siirtymäajan pituudeksi esitettiin 

kymmentä vuotta. Lakiin sisällytettiin senaatissa hyväksytty kansanäänestys. 

Maahanmuuttokiintiöksi asetettiin kompromissinomaisesti 50 henkeä vuodessa. 

Tullia Filippiineiltä tuleville tuotteille asetettaisiin viidennestä vuodesta lähtien 

viisi prosenttia vuosittain, niin että se saavuttaisi kymmenentenä vuotena yleisen 

25 prosentin tason. Siirtymäajan viitenä ensimmäisenä vuotena Filippiinit sai tuoda 

tullivapaasti 800 000 tonnia raakasokeria, 50 000 tonnia puhdasta sokeria ja 200 

000 tonnia kookosöljyä. Muilta osin lait olivatkin samanlaisia.829 

Maahanmuuttokiintiön suhteen kongressin huoneet tulivat toisiaan puoliväliin 

vastaan. Kiintiö tuskin muutenkaan oli ratkaiseva kohta. Myös siirtymäajan 

pituudessa tehtiin tasapuolinen kompromissi. Edustajainhuoneen neuvottelijat 

hyväksyivät senaatin mukaisen asteittaisen tulliin. Senaatin neuvottelijat 

myöntyivät edustajainhuoneen päätöksen mukaiseen suurempaan sokerikiintiöön. 

Senaatista neuvottelukuntaan kuuluivat senaattorit Bingham, Johnson, Cutting ja 

Hawes. Heistä etenkin Bingham ja Hawes olivat jo aikaisemmin puhuneet 

suurempien tuontikiintiöiden puolesta.830 

Senaatti hyväksyi sovitetun Hare−Hawes−Cutting-lain, kuten lain virallinen 

nimitys kuuluu,831 joulukuun 22. päivänä vuonna 1932 ilman äänestystä. Viikkoa 

myöhemmin myös edustajainhuone hyväksyi lain ylivoimaisella äänten 

enemmistöllä. Tosin edustajainhuoneessa vielä ennen lain hyväksymistä herätti 

keskustelua Filippiinien lehdistö, jossa oli esiintynyt voimakkaan tuomitsevia 

artikkeleita lakia kohtaan. Filippiinien kongressiedustaja Pedro Guevara yritti 

parhaansa mukaan puolustaa ja väittää kansansa olevan lähes yksimielisesti lain 

takana. Muutamissa kongressiedustajissa herätti ärtymystä se, että 

                                                        
828 PFP, 24.12.1932. 
829 CR, Vol. 76, 876–880 
830 Edustajainhuoneesta neuvottelukuntaan kuuluivat Butler B. Hare, Guinn Williams ja Harold Knutson. 
CR, Vol. 76, 876–880.  
831 Useissa tutkimuskirjoissa ja yleisteoksissa näkee laista käytettävän virheellisesti ”Hare” tai ”Hawes–
Cutting” -nimityksiä. Koska lailla oli poikkeuksellisesti kolme esittelijää, niin tulee vallitsevan 
käytännön mukaisesti käyttää kyseisiä kaikkia nimiä. 
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neuvotteluvaliokunta oli tullut senaattia liiaksi vastaan ja myöntynyt vielä kaksi 

vuotta pidempään siirtymäaikaan.832 

  Osa republikaanien kongressiedustajista oli syvästi pettynyt lain 

hyväksymiseen. Ehkäpä kärkevimmät kommentit esittivät Michiganin Joseph L. 

Hooper ja Massachusettsin Charles L. Underhill. Edustaja Hooperista ”…oli 

pöyristyttävää, että edustajainhuone keskustelee kaksi päivää oluen valmistuksen 

sallimisesta ja että kun kyseessä on perustuslaillisesti merkittävä, historiallinen 

Filippiinien kansan kohtaloa määrittelevä itsenäisyyslaki, keskustelua käydään 

vaivaiset 40 minuuttia!”833 

Kritiikistään huolimatta Hooper kannatti lakia, mutta sillä perusteella, että 

mikäli lakiesitys venyisi seuraavaan kongressin istuntokauteen, olisi se vielä 

epäedullisempi filippiiniläisille. Kongressiedustaja Underhill oli Hooperista 

poiketen valmis siirtämään lain seuraavaan kongressiin toivoen perusteellisempaa 

ja vähemmän epäitsekästä keskustelua asiasta. Hän toivoi, että 15 miljoonan 

ihmisen kohtaloa ei ratkaistaisi amerikkalaisten viljelijöiden edun perusteella, ja 

hänen mielestään koko Filippiinien tullivapaan tuonnin uhka oli liioiteltu ja 

perusteeton.834  On ilmeistä, että maatalousblokki molemmissa kamareissa jousti 

tuontikiintiöissä tavoitteenaan varmistaa lain läpimeno ja mahdollisesti myös 

turvata presidentin hyväksyntä. 

4.6 Kongressin päätös herättää kritiikkiä 

Filippiinien itsenäisyyslain hyväksyntä kongressissa herätti suurta huomiota aina 

ulkomaita myöten. Ison-Britannian suurlähettilään Sir Ronald Lindsayn 

havaintojen mukaan liittovaltion lehdistö reagoi voimakkaasti kongressin 

päätökseen. Kongressimiehiä syytettiin omien intressien ajamisesta ja 

moraalittomuudesta.835  

Ison-Britannian lähetystössä laaditun muistion mukaan ulkoministeri Stimson 

totesi kannanotossaan ”...Olisi sama, millaiseen hienoon verbaaliseen asuun 

Filippiinien hylkääminen puettaisiin, se saisi kuitenkin muun maailman tuomion.” 

Maailmalla oltiin riittävän hyvin tietoisia Filippiinien taloudellisesti vaikeasta 

tilanteesta. Yhdysvaltoja tultaisiin syyttämään itsekkäästä pelkurimaisuudesta ja 

                                                        
832 Senaatti 22.12.1932, CR, Vol. 76, 885; Edustajainhuone 29.12.1932, CR, Vol. 76, 1095–1096, 989–
991, 1006–1009. 
833 CR, Vol. 76, 1081. 
834 CR, Vol. 76, 1081–1082. 
835 Lindsay Simonille 22.12.1932, BDFA, Vol. 17, 212–214. 
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moraalittomasta vastuuttomuudesta. Stimson varoitteli myös, että Yhdysvaltain 

läsnäolo Kaukoidässä oli tasapainottanut ja rauhoittanut aluetta. Mikäli 

Yhdysvallat vetäytyisi alueelta, syntyisi alueella levottomuutta ja epätasapainoa, 

mikä voisi johtaa uuteen suureen maailmanlaajuiseen sotaan.836  Jälkeenpäin voi 

todeta, että Stimsonin ennustus ei ollut huono. 

Friend kirjoittaa, että myös Filippiineillä johtavassa asemassa oleva Manuel 

Quezon vastusti lakia. Ohittaen johtamansa kansankokouksen vaati hän presidentti 

Hooveria käyttämään veto-oikeutta lain kumoamiseksi. Filippiinien 

kansalliskokous kuitenkin puuttui asiaan tuomiten Quezonin vaatimukset ja asettui 

tukemaan lakia. 837  NYT:in mukaan Filippiinien kansalliskokouskaan ei ollut 

yksimielinen uudesta laista, vaan ainoastaan niukka enemmistö asettui 

kannattamaan lakia. 838  Quezonilla oli henkilökohtaisia intressejä saada laki 

hylätyksi. Tällä asialla tuli olemaan merkitystä itsenäisyyslain hyväksymiseen, 

mistä kerrotaan myöhempänä enemmän. 

Hyväksytyn itsenäisyyslain johdannossa korostettiin Filippiinien kehittynyttä 

itsehallintoa ja saariston valmiutta itsenäisyyteen. Hallitusta edustaneen 

sotaministeriön lausunnon mukaan Filippiinien tilanne oli päinvastainen: saarten 

hallinto ja infrastruktuuri ei suinkaan ollut vielä kyllin vakaalla pohjalla 

itsenäistymiseen. Kaukoidän poliittinen kriisi teki tilanteen epävakaaksi. 

Filippiineillä vieraillut sotaministeri Hurley oli täysin horjumaton mielipiteessään, 

että maa ei ollut valmis itsenäisyyteen, ja oli entistä lujemmin Filippiinien 

vapauttamista vastaan. Jälkeenpäin arvioiden Hurley osasi valita sanansa aika 

hyvin vuoden 1932 lopulla kirjoittaessaan, että ”…Se [HHC-laki] ei anna 

filippiiniläisille itsenäisyyttä. Laki aloittaa uuden kokeellisen aikakauden, jossa 

Yhdysvallat ottaa uuden ja hyvin vaarallisen vastuun [kannettavakseen] 

samanaikaisesti, kun laki vähentää sen hallintovaltaa.”839 Perinteisesti senaatti ja 

hallitus olivat toimineet Kaukoidän politiikassa rakentavan yhteistyön 

merkeissä. 840  Nyt luottamus näiden kahden välillä rakoili pahoin. Toisaalta 

istuvalla hallituksella oli vain pari kuukautta toimiaikaa jäljellä ja tällä seikalla oli 

eittämättä osuutensa asioiden kulkuun. 

Kenties pettynein hyväksytyn lain muotoon oli itse alkuperäisen lain ”isä”, 

senaattori Harry B. Hawes. Hyväksytty laki ei Hawesin mukaan edustanut 

                                                        
836 Memorandum on the Granting of Independence to the Philippine Islands, 26.1.1933, BDFA, Vol. 17, 
216–218. 
837 Friend 1965, 104. 
838 NYT, 30.12.1932. 
839 Hurley Hawesille 29.12.1932. BIA 364-Hurley Personal. 
840 Ks. esim. Rogers 1968, 245–246. 
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läheskään sitä, mitä hän yhdessä senaattori Cuttingin kanssa halusi. Hän oli juuri 

julkaissut Filippiinien ongelmallisesta tilanteesta kirjan. Esipuheen syksyllä 1932 

ilmestyneeseen kirjaan kirjoitti William Borah. Kirjassaan Hawes ruoti ehkäpä 

vähän populistisin sanankääntein Filippiinien ongelmaa. Vaikutti myös siltä, että 

Hawes ei itsenkään kirjaa kirjoittaessaan uskonut näin nopeaan lain hyväksyntään 

kongressissa.841 

Hawes näyttää tosiaan kääntäneen kelkkansa Filippiinien itsenäisyysasiassa 

viimeistään syksyllä 1932. Tosin hän uskoi turvallisen ja vakaan itsenäisyyden 

olevan mahdollista - ehkä noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Eniten häntä 

talouden romahtamisen ohella tuntui huolestuttavan Japanin invaasio saarille, mitä 

hän piti hyvin todennäköisenä. Vain runsas vuosi aikaisemmin Hawes arvosteli 

jyrkästi niitä kollegojaan senaatissa, jotka olivat vähintään kahdenkymmenen 

vuoden siirtymäajan takana.842 Hawes väitti vielä edellisenä vuonna, että ”Japani 

ei ole kiinnostunut Filippiineistä sen liian kuuman ilmaston vuoksi”.843 Mantšurian 

invaasiolla oli varmasti oma osuutensa hänen mielipiteensä muuttumiseen. 

Epäilemättä Hawesin tarkempi tutustuminen saaristoon kesällä 1931 sai hänet 

suhtautumaan myötämielisemmin filippiiniläisiä ja heidän tulevaisuuttaan kohtaan. 

Frank Golayn erittelee lakia tarkemmin. Hänen mukaansa hyväksytyn lain 

filosofinen perusta oli vuonna 1914 säädetyssä ns. toisessa Jones-laissa ja sitä pian 

seuranneessa Clarken asetuksessa (Clarke amendment). Golayn mielestä sota-aika 

vaikutti itsenäisyyskeskustelun siten, että koska Filippiineistä ei katsottu olevan 

riittävän suurta kolonialistista hyötyä, ei myöskään haluttu sen muodostavan 

ulkopoliittista turvallisuusriskiä saaristolle itselleen tai liittovaltiolle.844 Golay ehkä 

korostaa liikaa turvallisuustekijöitä etenkin niiden poliittisten päättäjien osalta, 

jotka viime kädessä eniten vaikuttivat syntyneen lain aikaansaamiseen. Kongressin 

keskusteluista saa vaikutelman, että maatalouspiirejä edustaneet kongressin jäsenet 

ensisijaisesti ajattelivat turvallisuusnäkökulmaa ajaessaan Filippiinien irrottamista 

liittovaltiosta. Se, että oliko näin todella, vai käytettiinkö turvallisuusnäkökulmaa 

argumenttina, onkin sitten jo toinen kysymys. 

Grayson Kirk kiinnittää huomiota siihen, että lain alkuperäinen esittäjä Butler 

B. Hare oli pettynyt itsenäisyyslain sisältöön. Hänen mielestään laki ei täyttänyt 

sille alun perin asetettua filosofiaa ja tavoitteita.845  Kirk ei yksityiskohtaisesta 

                                                        
841 Hawes 1932, passim. 
842 The Philippine Herald (PH) 23.6.1931, 29.6.1931. 
843 Pablo S. Katigbakin tekemä yhteenveto Hawesin esittämistä kommenteista. The Filipino Nation View 
11/1931. 
844 Golay 1998, 320. 
845 Kirk perustaa tietonsa Foreign Policy Committee Reports –arkistoon. Kirk 1936, 124. 
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lähdemateriaalistaan huolimatta analysoi Haren todellisia tavoitteita 

itsenäisyysasiassa. Hare edusti Etelä-Carolinan osavaltiota, joka oli merkittävä 

sokerintuottajana. Ehkä Hare oli todellisuudessa tyytymätön lakiin vain siksi, että 

se ei ollut tarpeeksi edullinen kotimaan viljelijöiden ja mahdollisesti myös Kuuban 

sokerintuotannon kannalta. Paradoksaalista oli, että kukaan kolmesta hyväksytyn 

lain ”isästä” ei ollut tyytyväinen nimeään kantaneeseen lakiin. 

Edustajainhuoneeseen verrattuna senaatin työskentelyssä näkyi selvästi 

laajempi ulkopoliittinen kiinnostus ja vastuu. Filippiinienkysymyksestä 

keskusteltiin huomattavasti enemmän kuin alahuoneen puolella. Jos tarkastellaan 

äänestystulosta, maatalousblokin ”puoluekuri” tuntuu olleeen vahvempi kuin 

republikaanien, joista huomattava osa siirtyi puolueensa ja hallituksen linjauksesta 

huolimatta kannattamaan lakia. 

Ratkaisevaksi jäi, käyttäisikö presidentti Hoover veto-oikeuttaan lain suhteen. 

Oli ilmeistä, että lain vahvistamatta jättämistä toivoi myös osa itsenäisyyttä 

ajaneista viljelijöistä, joiden mielestä vielä viiden vuoden ajan Filippiineiltä jatkuva 

tullivapaa tuonti ei helpottaisi heidän taloudellista ahdinkoaan. Hallituksen parissa, 

etenkin sotaministeriössä, oltiin edelleen vankkumattomasti Filippiinien 

itsenäistämistä vastaan. Presidentin olisi vaikea hyväksyä oman hallituksensa 

vastainen päätös. Hoover oli jo hävinnyt vaalit, ja siten hänellä ei ollut juurikaan 

äänestäjien suhteen intressejä – ainakaan siinä määrin kuin ennen vaaleja. Olikin 

odotettavissa, että Hoover käyttäisi veto-oikeuttaan ja jättäisi lain hyväksymättä. 

Mississipin demokraattinen senaattori Byron Patton Harrison kiteytti sanoiksi 

sen, mitä lakia vastustavat yrittivät tuoda esille. Hänen 

mukaansa ”…Yhdysvalloilla on Filippiinejä kohtaan velvoitteita, joihin se on 

sitoutunut ja jotka sen tulee täyttää. Olemme sitoutuneet huolehtimaan Filippiinien 

kansan tulevaisuudesta, emmekä voi sallia asetettavan sellaisia tullilakeja, jotka 

tuhoavat saarten talouden. Mitä sitten tehdäänkään saarten tulevaisuuden suhteen, 

tulee se tehdä järkevästi harkiten niin, että saaristolla on aikaa ja mahdollisuuksia 

sopeuttaa taloutensa meidän muuttuneisiin poliittisiin pyrkimyksiin.”846 Harrison 

oli yksi niistä muutamasta demokraatista, jotka olivat jyrkästi HHC-lakia vastaan. 

Toisinaan keskusteltiin kongressissa yllättävän avoimesti siitä, paljonko 

filippiiniläisiä voitaisiin rasittaa taloudellisesti, jotta kaikki olisi vielä omantunnon 

mukaista. Yritettiin ikään kuin hakea, missä kulki kohtuullisuuden ja riiston raja.847  

                                                        
846 CR, Vol. 76, 625. 
847 Kts. esim. CR, Vol. 76, 389–393. 
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Vaikka etenkin maatalousblokin senaattorit mielellään viljelivät 

puolustuspoliittisia argumentteja, ei puolustuksellisista asioista juurikaan 

keskusteltu tätä laajemmin. Yhtenä poikkeuksena senaatin puolella oli 

Pennsylvanian senaattori David Reed, joka otti useampaan otteeseen kantaa 

vaatimalla laivaston ja armeijan tukikohtien lakkauttamista Filippiineillä. Hänen 

mielestään olisi muuten mahdotonta neuvotella saarten puolueettomuudesta. 848 

Olisi voinut odottaa, että isolationismin kannattajat olisivat ottaneet enemmänkin 

kantaa itsenäisyyden puolustuspoliittisiin vaikutuksiin. Vaikka näin ei tapahtunut, 

näytti ilmeisen selvältä, että vuonna 1932 Filippiinien itsenäisyydestä oli tullut 

myös vahvasti puolustuspoliittinen kysymys. 

4.7 Hoover itsenäisyyttä vastaan – kongressi vahvistaa lain 

Kongressissa hyväksytty Filippiinien itsenäisyyslaki jätettiin presidentin 

vahvistettavaksi tammikuun 3. päivänä vuonna 1933. 849  Lienee ollut ironinen 

sattuma, että juuri samaisena päivänä Japanin Mantšuriassa olevat asevoimat 

valtasivat pienen Shanhaikwan kaupungin Kiinassa. 850  Presidentti Hooverille 

Filippiinien kysymys tuntui olevan hyvin kiusallinen. 

Friendin mukaan puhemies Quezon oli useaan otteeseen sähköttänyt 

Hooverille vastustavansa HHC-lakia, sillä se oli hänen mielestä ”muutaman 

erityisryhmän voimakkaan lobbauksen aikaansaannosta.” Quezon jatkoi, että 

mikäli presidentti ei käyttäisi veto-oikeuttaan, kaatuisi laki viimeistään Filippiinien 

kansalliskokouksessa – lakihan edellytti Filippiinien kansalliskokouksen 

ratifiointia tullakseen hyväksytyksi. Myös viljelijöitä edustavan AFBF-järjestön 

johto toivoi presidentin hylkäävän lain, sillä laki ei parantanut riittävästi 

amerikkalaisten viljelijöiden asemaa. Järjestö vaati Filippiineille välitöntä 

itsenäistymistä ja samanaikaisesti alkavaa täyttä tullitariffia Filippiinien 

tuonnille.851 Hoover saattoi helpommin kallistua jälkimmäisen puolelle, sillä hän 

oli vaalikampanjassaan luvannut viljelijöille Filippiineiltä tulevan tuonnin 

supistamista reilusti enemmän, kuin lakiesityksessä oli kirjattuna. Toisaalta hän oli 

hävinnyt presidentinvaaleissa eikä siten ollut siinä määrin tilivelvollinen 

äänestäjilleen, kuin hän olisi ollut voitettuaan vaalit. Hooverista tilanne saattoi 

                                                        
848 Ks. esim. CR, Vol. 76, 326–338.  
849 Senaatti 3.1.1933, CR, Vol. 76, 1257. 
850 Shanhaikwan (kirjoitetaan toisinaan Shanhaiquan) kaupunki sijaitsee Liaotungin lahden rannalla 
Kiinan muurin itäpäässä. Tästä turhautuneena Stimson ilmoitti Japanin suurlähettiläs Depuchille, että 
Japanin on erottava Kansainliitosta ja Kellog–sopimuksen piiristä. Ks esim. Ferrel 1957, 231. 
851 Friend 1965, 104–105; McCoy 1985, 219. 
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näyttää siltä, että kumpikaan osapuoli ei ollut tyytyväinen lakiin. Ainoastaan 

Washingtonissa yhä majaa pitävä itsenäisyyslähetystö vetosi Hooveriin, jotta tämä 

allekirjoittaisi lain 852 . Lain allekirjoittamisen puolesta vetosi Hooveriin myös 

lähetystöä johtanut Roxas, lain puutteista huolimatta.853 

 Itsenäisyyslähetystö lienee ollut ymmällään tilanteesta pyrkien vajain tiedoin 

pysymään selvillä, mitä laista ajateltiin kotimaassa ja pyrkien toimimaan tilanteen 

vaatimalla tavalla. Golayn mukaan lähetystö pyysi puhemies Quezonia 

matkustamaan Washingtoniin ja liittymään lähetystöön sinä tapauksessa, että veto 

pysyisi eikä lakia äänestettäisi nurin kongressissa.854  Tälle itsenäisyyslähetystön 

vetoomukselle vahvistusta ei löydy vahvistusta Golayn käyttämästä lähteestä eikä 

muualtakaan, vaikka näin olisi aivan hyvin voinut käydä. 855  Toisaalta ainakin 

Roxas olisi suonut Quezonin pysyttelevän Manilassa miesten erimielisyydet 

itsenäisyyslain suhteen muistaen. 

Lehtitietojen mukaan Quezon olikin lähdössä mantereelle. Filippiineillä 

ilmestyvän La Opinion -lehden mukaan Quezon tarkensi kommenttiaan, että hän ei 

ollut lähdössä Washingtoniin muuttamaan lakia – joka olisi käytännössä ollut lähes 

mahdotonta – vaan ”…Yhdessä itsenäisyyslähetystön ja presidentin kanssa 

pyrkimään saamaan aikaiseksi uuden lain, joka vastaisi enemmän hänen kansansa 

tarpeita ja tilannetta.” 856  Näytti siltä, että hän oli toiveikas edullisemman lain 

aikaansaamisesta uuden demokraattisen hallinnon ja presidentti Rooseveltin tuella. 

NYT:n mukaan Filippiinien amerikkalaisvähemmistö oli toiveikas ja uskoi, 

että Hoover käyttäisi veto-oikeuttaan lain suhteen. Saarilla asuva pieni vähemmistö 

uskoi, että kahden kolmasosan enemmistöä ei löytyisi kongressin molemmista 

huoneista ainakaan tällä istuntokaudella. 857  Saarilla ilmestyvän puolueettoman 

Philippines Free Pressin mukaan voisi olla hyvin epäedullista Filippiineille, jos 

laki siirtyisi seuraavan, demokraattienemmistöisen 73. kongressin päätettäväksi. 

Oletettavissa oli, että itsenäisyyslain ehtoja tiukennettaisiin edelleen ainakin 

kaupallisten ehtojen osalta.858 

Spekulointi presidentti Hooverin päätöksestä lain suhteen jatkui. David 

Burnerin mukaan Hoover oli jo syksyllä luvannut Hurleylle vastustavansa 

itsenäisyyslakia loppuun asti. Burnerin mukaan puuvillantuottajat ja 

                                                        
852 OsRox Report, 5140; NYT 5.1.1933. 
853 CR, Vol. 76, 1445–1447. 
854 Golay 1998, 320. 
855 Golaylla ei ole alaviitettä kyseisessä kappaleessa.   
856 La Opinion, 12.1.1933. 
857 NYT 14.1.1933. 
858 PFP, 7.1.1933. 
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tekstiiliteollisuus pyrkivät vaikuttamaan suoraan presidenttiin, jotta hän hylkäisi 

lain. Heille Filippiinien markkinoiden säilyttäminen oli entistä tärkeämpää, etenkin 

sen jälkeen, kun kotimainen kysyntä romahti.859 

Richard Hofstadterin mukaan Hoover oli usein puhunut 

aasialaisista ”alempana rotuna”, joten mitään erityistä sympatiaa hän ei liene 

tuntenut filippiiniläisiä kohtaan. Kaukoidässä useita vuosia asuneena ja 

kaivosinsinöörinä Hoover oli ilmeisen tietoinen Filippiinien taloudellisista 

mahdollisuuksista ja rikkaista luonnonvaroista. 860  Hofstaderin väite on sikäli 

yllättävä, että Herbert Hoover on tullut tunnetuksi humaanina presidenttinä. Hän 

piti arvossa hyväntekeväisyyttä ja oli aidosti huolestunut vähempiosaisista. Hoover 

on ollut John F. Kennedyn ohella ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on 

lahjoittaneet koko palkkansa hyväntekeväisyyteen. Mitä tuli Filippiinien 

kaivosalan tuntemiseen, niin asiantuntemusta ja näkemystä Hooverilla varmasti 

oli. 861  Hooverin humaanisuuteen todennäköisesti vaikutti hänen 

kveekarikasvatuksensa. Kveekareille heikompiosaisten auttaminen ja rauhan 

varjeleminen olivat elämän perusasioita.862 

Presidentti Hoover piti maatalouden ylituotantoa suurimpana syynä maan 

taloudelliseen ahdinkoon. 863  Hän oli hävinnyt syksyn presidentinvaaleissa 

demokraattien Franklin D. Rooseveltille. Voi ajatella, että hänen oli järkevintä olla 

lojaali puolueelleen ja ajatella kauemmaksi tulevaisuuteen. 

 Hoover käytti veto-oikeuttaan ja jätti vahvistamatta Hare–Hawes–Cutting-lain 

13. päivänä tammikuuta 1933. 864  Pitkässä vastauksessaan kongressille Hoover 

vetosi jo tutuiksi tulleisiin syihin, kuten Filippiinien taloudellisten ja poliittisten 

olojen epävakauteen. Perusteluissaan hän lähti liikkeelle saarten liittovaltioon 

liittämisestä syntyneistä velvoitteista. Hänen mielestään näitä velvoitteita ei ollut 

vielä täytetty, vaan vaatisi ainakin 15–20 vuotta, jotta maa olisi valmis 

itsenäisyyteen ja Yhdysvallat voisi kunniansa säilyttäen vetäytyä saarilta. 

Hooverin mukaan hyväksytty laki ”…ei saattanut kansaamme, saati 

filippiiniläisiä, vapauden ja turvallisuuden polulle, kuten halusimme, vaan polulle, 

                                                        
859 Presidentin vaaleissa merkittävimpiä tukijoita ovat yleensä olleet suurteollisuutta edustavat piirit. 
Hoover itse oli liikemies, jolla oli hyvät suhteet Yhdysvaltain teollisuuspiireihin. On kuitenkin vaikea 
todistaa, oliko juuri puuvillapiireillä läheisiä yhteyksiä hallitukseen. Hooveria lähinnä oli 
kaivosteollisuus, jossa hän oli itsekin uransa luonut. Burner 1996, 415–419. 
860 Vuosina 1899–1911  Hoover työskenteli muun muassa Kiinassa, Japanissa, Burmassa, Malajin 
alueella ja Koreassa. Richard Hofstadter 1948, 370, 381; Jeansonne 2012, 5–7. 
861 Ks. esim. Jeansonne 2012, 65–86. 
862 Ks. esim. Melton 2005, passim. 
863 Presidentin kannanotto 7.11.1932 PPPUS/Hoover, 1932–1933, 384–387. 
864 CR, Vol. 76, 1759–1761. 
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joka vaarantaa suuresti sekä vapauden että turvallisuuden.” Hoover tuomitsi 

organisoituneet ”sokerilobbaajat”, jotka olivat tehneet tehokasta työtä levittäen 

disinformaatiota ja saaden aikaan uskomuksen, että kyseinen laki hyödyttäisi 

kotimaisia viljelijöitä. Erityistä huomiota presidentti kiinnitti Filippiinien 

puolustukseen. Filippiinit olisi ilman Yhdysvaltain tukea erittäin altis joutumaan 

toisen valtion hyväksikäyttämäksi. Hoover jatkoi, että ennen, kuin voitaisiin 

ratkaista Filippiinien-kysymys, täytyisi ensin selvittää Yhdysvaltain omat tavoitteet 

ja suunnitelmat Tyynenmeren politiikassa. Erityisen tärkeää olisi määritellä, mikä 

tulisi olemaan Yhdysvaltain laivaston asema Kaukoidässä. Mikäli Yhdysvallat 

päättäisi vetää laivastonsa pois läntiseltä Tyyneltämereltä, olisi itsenäisyyden 

myöntäminen vailla puolustuslaitosta olevalle Filippiineille lähinnä näennäistä. 

Lisäksi Hoover painotti, että oli tärkeää käydä ensin kansainväliset neuvottelut 

Filippiinien saattamiseksi puolueettomaksi maaperäksi.865 

Lausunnossaan presidentti Hoover korosti liittovaltion ulkopoliittisia 

näkökulmia – juuri nämä näkökohdat olivat jääneet laissa ja myös kongressin 

keskusteluissa vähälle huomiolle. Viimeisiä päiviä presidentin tehtäviä hoitava 

Hoover saattoi sanoa asiat suoraan. Juuri tämän vuoksi Hooverin mielipiteellä 

Filippiinien itsenäisyydestä on erityistä painoarvoa koko itsenäisyyskysymyksen 

kannalta. 

Robert A. Divine väittää tutkimuksessaan, että Hooverin veto-oikeuden 

käyttämisen yhtenä tärkeänä motiivina oli siirtolaisuuden rajoittaminen. Hoover 

olisi ehdottomasti halunnut lainsäädäntöä, jolla filippiiniläisten maahanmuuttoa 

olisi rajoitettu välittömästi. 866  Divinen väite on epäilyttävä, sillä ainakaan 

kongressille Hoover ei kyseistä asiaa edes mainitse. Lisäksi Hooverin hallituksessa 

mitä ilmeisemmin jo tiedettiin maahanmuuton vähentyneen ilman lakiakin jyrkästi. 

Miksi sitten Hoover käytti veto-oikeuttaan? Mikä oli todellinen syy? Friend 

uskoo, että Hoover oli päättänyt asian jo ennen joulua ja että kynnys veto-oikeuden 

käyttämiseen oli hänelle matala. Hän oli turhautunut kongressin politiikkaan, joka 

oli tyrmännyt lähes kaiken, mitä hän oli esittänyt.867 Hooverin viesti oli ulko- ja 

puolustuspoliittisesti painottunut, joten uskon Stimsonilla ja Hurleyllä olleen 

läheinen vaikutus lain vahvistamatta jättämiseen. Näyttää ilmeiseltä, että päätös 

veto-oikeuden käyttämisestä ja oletettavasti viestikin syntyi ennen kongressin 

lopullista päätöstä. Tätä näkemystä tukee myös Charles A. Beard painottaen 

                                                        
865 Edustajainhuone 13.1.1933, CR, Vol. 76, 1759–1761. 
866 Divine 1957, 74–75. 
867 Friend 1965, 105. 
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ulkoministeri Stimson henkilökohtaista vaikutusvaltaa Hooveriin. 868  Toisaalta 

Stimson oli myös pettynyt Hooverin ulkopoliittiseen passiivisuuteen, kuten Ferrel 

väittää. 869  Kotimaan raskaat ongelmat ja vaalitappio painoivat Hooveria. On 

ymmärrettävää, että väistyvänä presidenttinä Hoover oli kadottanut ainakin osan 

omasta työtarmostaan. 

New York Times, joka oli jyrkästi tuominnut lain, oli varovaisen toiveikas, että 

muutamat lakia kannattaneet senaattorit menisivät tulevan presidentti Rooseveltin 

taakse, sillä tiedettiin hänen olevan tyytymätön HHC-lakiin. Toisaalta NYT piti 

todennäköisempänä, että senaatissakin presidentin veto kumotaan vaadittavalla 

äänten enemmistöllä. NYT ylisti Hooverin sanavalintoja veto-oikeuden 

käyttämisen perusteena. 870  Samaa mieltä oli New York Herald Tribune, jonka 

mukaan presidentin viesti kongressille oli ”yksi suurimpia valtiomiestekoja”. 

Lehden mukaan ”… jokainen kansalainen sai olla varuillaan, milloin 

nykykongressi repisi Yhdysvaltain lipun alas hänen omasta maastaan tai 

alueestaan!” Katkeransävyinen NYHT syytti lakia kannattaneita republikaanisia 

kongressiedustajia ja senaattoreita puolueensa, äänestäjiensä ja presidenttinsä 

pettämisestä ja luetteli heidän nimensä artikkelissaan.871 

Itärannikon alueen suurimmista lehdistä vain harva sanomalehti oli lain 

kannalla. Yksi näistä oli Washington Daily News. Suurimpana motiivina kannalleen 

sillä vaikutti olevan puolustuspolitiikka. Lehden mukaan Filippiinit oli 

liittovaltiolle ”poliittinen, taloudellinen ja laivastollinen uhka… …koska he 

[filippiiniläiset] haluavat itsenäisyyttä. Mitä pikemmin sen annamme, sitä 

nopeammin vapaudumme vastuusta.”872 On huomionarvoista, että lehdistö kirjoitti 

näinkin vastakkaisia mielipiteitä. Tämä selittynee osaltaan lehtien omistuspohjalla 

ja, aivan kuten muuallakin maailmassa, valtaosalla lehdistä oli jonkinasteinen 

sitoumussuhde, jos ei omistavaan tahoon, niin johonkin muuhun poliittiseen 

ryhmittymään. 

Ilman vahvistamista jäänyt HHC-laki palautui kongressille, jolla oli 

mahdollisuus kumota presidentin veto kahden kolmasosan enemmistöllä 

molemmissa huoneissa.873  Edustajainhuoneessa näin kävikin. Vain parin tunnin 

                                                        
868 Beard 1946, 112–114. 
869 Ferrel 1957, 231–232; 234–236,  
870 NYT, 14.1.1933. 
871 NYHT, 14.1.1933. 
872 WDN, 13.1.1933. 
873 Yhdysvaltain perustuslain mukaan kongressi voi kumota presidentin veto-oikeuden käyttämisen, 
mikäli kyseinen laki saa 2/3 enemmistön kongressin molempien huoneiden äänestyksessä. Ks. esim. 
Ferguson & McHenry 1977, 268. 
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pituisen keskustelun jälkeen presidentin veto kumottiin äänin 274–94. 874 

Huomattava on kuitenkin, että tilanne oli tasoittunut edustajainhuoneen edellisestä 

äänestyksestä. Tulos ylitti kahden kolmasosan enemmistörajan vain 29 äänellä. 

Republikaanien äänet jakaantuivat lähes tasan puolesta ja vastaan. Demokraateista 

vain yksi äänesti lakia vastaan. Vaikutti sitä, että Hooverin ”valtiomiestaidon 

huipentumaksi” ylistetty lausunto vetosi useisiin kongressimiehiin. 

Senaatissa asiasta keskusteltiin jälleen pitempään. Kongressin istuntopäivät 

lähenivät loppuaan. Maatalousblokin senaattorit vihjailivat Huey Longin johdolla 

lain siirtämistä seuraavaan kongressiin siinä toivossa, että uusi kongressi myöntäisi 

Filippiineille itsenäisyyden vieläkin nopeammin.875 Presidentti Hoover yritti vielä 

vedota senaattiin julkaisemalla New York Times -lehdessä neljä kirjettä, jotka hän 

oli vastaanottanut ulko-, kauppa-, maatalous- ja sotaministereiltä. Kirjeissä 

puolustettiin presidentin vetoa.876 Stanley Karnowin tietojen mukaan lisäksi maan 

vaikutusvaltaisimpiin henkilöihin kuulunut sanomalehtikeisari William Randolph 

Hearst877 vetosi henkilökohtaisesti useisiin senaattoreihin, jotta nämä asettuisivat 

tukemaan Hooveria.878 

Senaatissa keskusteltiin asiasta kolmena perättäisenä päivänä. Tilanne oli 

jännittyneempi senaatissa, koska ei ollut ollenkaan varmaa, että presidentin vedon 

kumoamiseksi löytyisi kahden kolmasosan enemmistö. Vedon kumoamisen 

puolesta puhumisessa kunnostautuivat senaattorit Robinson, Bingham – ja yllättäen 

myös Hawes. He kävivät presidentin viestin läpi kohta kohdalta yrittäen kumota 

lain vetoamisen perusteena olleet argumentit. Presidentin vedon säilyttämisen 

puolesta puhui pitkään senaattori Vandenberg. Hän eritteli erilaisia itsekkyyteen tai 

oman edun tavoitteluun perustuvia motiiveja, jotka olivat saaneet senaattorit 

äänestämään lain puolesta.879 

Seuraavana päivänä keskustelua hallitsi Louisianan senaattori Huey Long 

pitkällä ja tunteikkaalla puheella. Hän ei pyrkinyt mitenkään peittelemään sitä, että 

hän halusi sulkea Filippiinit pois Yhdysvaltain sisämarkkinoilta, jos se vähäänkään 

auttaisi kotimaisten viljelijöiden vaikeaa tilannetta. Longin puhe aiheutti 

levottomuutta senaatin istunnossa, ja puhemies joutui useaan kertaan 

keskeyttämään Longin puheen ja rauhoittelemaan salia. Tunnelma senaatin salissa 

                                                        
874 Edustajainhuone 13.1.1933, CR, Vol. 76, 1768–1769. 
875 CR, Vol. 76, 1800–1801. 
876 Senaatti 13.1.1933, CR, Vol. 76, 1759–1761. 
877 Multimiljonääri William Randolph Hearst ja Scripps–Howard -yhtymä omistivat kumpikin valtaosan 
Yhdysvaltain suurimmista sanomalehdistä. Steel 1981, 338–339. Ks. Ferguson & McHenry 1977, 147 
878 Karnow 1990, 254. 
879 CR, Vol. 76, 1782–1793. 
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oli hyvin levoton ja tunteikas.880  Äänestämään päästiin tammikuun 17. päivänä, 

jolloin kahden kolmasosan enemmistöpäätös syntyi vain kahden äänen erolla äänin 

66–26. Senaatissakin republikaanien äänet jakaantuivat lähes tasan ja vain yksi 

demokraatti äänesti lakia vastaan. 881  Jälleen Filippiinien kohtalosta päätettiin 

hiuksenhienolla enemmistöllä. 

  Ferrelin mukaan Hoover oli syvästi pettynyt etenkin senaatin päätökseen.882 

Freidelin mukaan republikaanisen puolueen repeäminen senaatissa kärjisti suhteita 

puolueen sisällä. Puolueessa erottautui selvästi Hooveria ja hänen hallitusta 

vastustava siipi. Tämä johti siihen, että Hoover käytti veto-oikeuttaan lähes 

kaikkiin lakiin, jotka olivat enemmän kyseisen vastapuolta edustavan puolueen 

ryhmittymän aikaansaannosta. 883  Tunnelma republikaanien leirissä ei ollut 

muutenkaan hyvä jo pelkästään vaalitappiosta ja vähemmistöasemaan 

joutumisestakaan johtuen. 

Olsson tähdentää, että presidentin vaikutusvalta kongressissa perustui hänen 

suoraan yhteyteen kongressin puhemiehiin884 , puolueryhmien puheenjohtajiin ja 

valiokuntien puheenjohtajiin. Hoover oli Olssonin mukaan virkakautensa 

loppuaikana menettänyt luottamuksellisen yhteyden heihin.885 Ilmeisen selvää on 

myös, että maassa oltiin yleisesti tyytymättömiä Hooverin tapaan hoitaa vakavaksi 

muodostunutta taloudellista tilannetta. Toinen johtopäätös republikaanisen 

puolueen jakaantumisesta oli, että imperialistinen aate, joka oli elänyt erityisesti 

republikaanien keskuudessa, oli hiipunut. Yhdysvaltain Kaukoidän politiikka 

muuttui olennaisesti suhteellisen lyhyessä ajassa. 

Filippiinien lähetystö esitti kongressille virallisen vastalauseen 

Hare−Hawes−Cutting-laista. Sen mukaan lain kaupalliset ehdot, maahanmuuton 

kieltäminen, Yhdysvaltain oikeudet siirtymäaikana ja sotilastukikohtien 

säilyminen itsenäisyyden jälkeen olivat asioita, jotka eivät täyttäneet Filippiinien 

kansankokouksen asettamia vaatimuksia.886 Filippiinien kongressiedustaja Camilo 

Osias sen sijaan oli tyytyväinen lakiin. Hän piti juhlavan kiitospuheen saavutetun 

lain kunniaksi edustajainhuoneessa helmikuun lopulla. Hän ainoastaan valitteli 

                                                        
880 CR, Vol. 76, 1835–1847. 
881 Senaatti 17.1.1933, CR, Vol. 76, 1924–1925. 
882 Ferrel 1957, 252. 
883 Freidel 1990, 80–84. 
884 ”Congressional leader” tai ”Leadership”. 
885 Olsson 1982, 11. 
886 Senaatti 22.1.1933 CR, Vol. 76, 5016. 
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HHC-lain edellyttämää tiukkaa aikataulua saarilla, mutta ei esittänyt sitä 

kriittisessä muodossa.887 

4.8 Lain aiheuttamia reaktioita 

Filippiinien itsenäisyyslähetystöä johtaneet Osmena ja Roxas ajautuivat odotetusti 

eri linjoille puhemies Quezonin kanssa lain suhteen. Päivää ennen senaatin päätöstä 

lähetystö toivoi lain hyväksyntää ja presidentin vedon kumoamista. 888  Manuel 

Quezon oli seurannut Filippiineiltä käsin lain muodostumista. Hän ei säästellyt 

sanojaan kommentoidessaan maansa uutta itsenäisyyslakia NYT:ille. Laki ei 

Quezonin mielestä ollut alkuunkaan itsenäisyyslaki, vaan se oli enemmänkin 

kauppapoliittinen, protektionistinen laki, jolla pyrittiin sulkemaan filippiiniläiset 

tuotteet liittovaltion markkinoilta. Quezon vieläpä hyökkäsi ilmeisen kiivastuneena 

National City Bank -pankkia ja Kuuban sokeripiirejä vastaan väittäen, että koko 

itsenäisyyslaki oli pitkälti näiden tahojen lobbauksen aikaansaannos.889 

Toivuttuaan muutaman päivän puhemies Quezon otti yhteyttä Joe Tumultyyn, 

johon hän oli luonut läheiset suhteet Tumultyn toimiessa presidentti Wilsonin 

sihteerin. Tumulty kuului edelleen demokraattien johtomiehiin, mutta ei ollut aivan 

presidentiksi valitun Franklin D. Rooseveltin lähipiiriä. Quezon uteli Tumultylta 

Rooseveltin kantaa Filippiineihin. Hän tiedusteli, olisiko tuleva presidentti valmis 

ottamaan Filippiinien-asian uudelleen käsiteltäväksi. 890  Tilanne oli varmasti 

haasteellinen Quezonille; hänen täytyi pohtia, olisiko parempi ”pyy pivossa kuin 

kymmenen oksalla”. Toisin sanoen hänen oli ratkaistava, tyytyäkö nykyiseen, ei 

kovin edulliseen lakiin, joka kuitenkin johtaisi itsenäisyyteen, vai 

pelatako ”upporikasta tai rytiköyhää” pyrkien saamaan edullisemman lain uudessa 

kongressissa. 

Filippiiniläisten riski saada taloudellisilta ehdoiltaan entistä kireämpi laki 

kasvoi, sillä uudessa kongressissa tulisi olemaan huomattavasti enemmän 

demokraatteja, jotka todennäköisesti vielä vahvemmin ajaisivat mannermaan 

viljelijäväestön etuja. Samanaikaisesti alati paheneva talouden laskusuhdanne ei 

myöskään asettanut suopeampaa lähtökohtaa edullisemmalle itsenäisyyslaille. 

Tästä huolimatta Quezon päätyi ratkaisussaan siihen, että riski kannatti ottaa ja 

yrittää saada aikaan edullisempi itsenäisyyslaki. Helmikuun alussa hän lähti 

                                                        
887 CR, Vol. 76, 4810–4815. 
888 CR, Vol. 76. 1909. 
889 NYT 21.1.1933; 22.1.1933. 
890 Myöhemmin titteli muutettiin esikuntapäälliköksi (Private Secretary –> Chief of Staff). 
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matkalle kohti Washingtonia liittyäkseen itsenäisyyslähetystöön. 891  Kun hän 

saapuisi Washingtoniin, olisi siellä jo valta vaihtunut Valkoisessa talossa ja 

hallinnossa. 

Filippiinien lehdistössä koettiin Quezonin lähtö Washingtoniin hyvänä asiana. 

Oli tärkeää saada itsenäisyyslähetystön ja Quezonin näkemykset yhdensuuntaisiksi 

lain suhteen. Mikäli Quezon onnistuisi vakuuttamaan lähetystön – lähinnä 

Osmenan ja Roxaksen – omilla mielipiteillään, voisivat he yhdistää voimansa ja 

yrittää kenties saada vielä parannettua itsenäisyyden taloudellisia ehtoja.892 

Friend tosin väittää, että filippiiniläisten lähetystö koki HHC-lain edelleen 

suureksi saavutukseksi. Erityisenä ansiona he pitivät sitä, että siirtymäaikana 

Filippiinien presidentin asema olisi korkeampi kuin Yhdysvaltain hallinnon 

edustajan. Heidän tyytyväisyyttään lisäsi sekin, että hyväksytyt vientikiintiöt olivat 

paljon suuremmat, kuin maatalousblokki olisi ollut valmis myöntämään. Sen sijaan 

lähetystö oli tyytymätön asetettuun maahanmuuttokiintiöön, sillä Filippiinit 

kuuluisi yhä Yhdysvaltain alaisuuteen kymmenen vuoden ajan. 

Puolustuskysymykseen lähetystö ei niinkään ottanut kantaa.893 Tilanne ei varmasti 

ollut helppo lähetystölle, sillä sen oli vaikea kritisoida lakia, joka kuitenkin myönsi 

maalle itsenäisyyden. On myös toisaalta vaikea löytää selitystä sille, miksi 

lähetystö ei kokenut lain taloudellisia ehtoja niin haastavina kuin Quezon. 

Manuel Quezon jatkoi lain arvostelua. Myöskään Philippine Free Press -lehti 

ei säästellyt sanojaan arvostellessaan syntynyttä lakia. Sanalla ”Petos” otsikoidussa 

artikkelissaan lehti kyseli: ”Missä olivat amerikkalaisten vuosisadan vaihteesta 

peräisin olevat jalot lupaukset ja sitoumukset Filippiinien suhteen. Nyt ääni oli 

muuttunut kellossa totaalisesti ja yhtäkkiä huudetaankin: Ulos ne!”894 Myöhemmin 

kesällä Quezon omien sanojensa mukaan joutui hillitsemään kyseisen lehden 

kirjoittelua.895 Tässä tulee ilmi jälleen Quezonin vaihteleva temperamenttisuus: hän 

ensin innoittaa lehteä radikaaliin kommentointiin, kunnes hän myöhemmin hillitsee 

sen kirjoituksia. 

Herbert Hoover muistelee jälkeenpäin, että Filippiinien johtavat poliitikot eivät 

edes halunneet itsenäisyyslain hyväksymistä, sillä he tiesivät sen aiheuttavan 

maallensa taloudellisia vaikeuksia. Osmena ja Quezon pyysivät henkilökohtaisesti 

Hooveria käyttämään veto-oikeuttaan lain kumoamiseksi. He selittivät ajaneensa 

                                                        
891 NYT, 3.2.1933. 
892 PFP, 4.2.1933. 
893 Kommentit perustuvat Sergio Osmenan ja Manuel Roxaksen lausuntoihin. Friend 1965, 99–100. 
894 PFP, 4.2.1933. 
895 Kts. esim. Quezon Dick McCullochille 19.6.1933; 21.6.1933. NL, Quezon papers, vol. VII.  
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lakia eteenpäin vain, koska heidän kansansa niin vaati. Hoover sanojensa mukaan 

hämmästyi kuulemaansa vastuuttomuutta ja aikoi pitää asiasta lehdistötilaisuuden. 

Tähän Osmena ja Quezon olivat kohteliaan ironisesti vastanneet kiistävänsä 

lehdistölle lausumansa. Hoover kiihtyneenä ilmoitti vieraillensa, että heillä ei olisi 

enää mitään asiaa Valkoiseen taloon.896 Hooverin väitteille ei löydy tukea mistään 

lähteistä. Filippiinien johtajat olivat ilmeisen tyytymättömiä lain kaupallisiin 

ehtoihin, joten tapahtumaa ei voi pitää mahdottomanakaan. Tuntuu 

todennäköisemmältä, että vain Quezon olisi vieraillut Hooverin puheilla. 

Joseph Hayden kiinnittää huomiota siihen, että lakia vastustavien 

filippiiniläisten mielipiteet eivät juuri tulleet esille Yhdysvalloissa. Esimerkiksi 

amerikkalaisissa lähteissä, kongressin pöytäkirjoista puhumattakaan, ei tule esille 

merkintää Manilassa joulukuussa 1932 järjestetystä laajasta mielenosoituksesta 

HHC-lakia vastaan. 897  Tällaisilla uutisilla olisi varmasti ollut itsenäisyyttä 

kyseenalaistava vaikutus. Parempien taloudellisten aikojen vallitessa ulkopoliittiset 

asiat olisivat varmasti saaneet enemmän huomiota. 

Kansainvälinen lama oli edennyt myös muualla Aasiassa. Se oli heikentänyt 

etenkin niitä valuuttoja, joita ei ollut sidottu kultakantaan. Näitä olivat valtaosa 

Aasian ja Kaukoidän alueen valtioiden valuutoista. Filippiineillä ymmärrettiin 

tämän aiheuttavan vaikean tilanteen maan kaupankäynnille, sillä sen valuutta, 

Filippiinien peso, oli vahvistunut muihin alueen valuuttoihin nähden. HHC-lain 

mukaisesti Filippiinit eivät voinut irrottaa pesoaan kultakannasta jo pelkästään siksi, 

että sen ulkomainen velka oli kultaan sidottu ja että siirtymäaikana päätös oli joka 

tapauksessa Yhdysvaltain presidentin toimivaltaan kuuluva. Tämä tekijä 

hankaloitti suuresti uusien korvaavien markkinoiden löytämistä lähialueilta 

saarivaltion tuotteille. Vaikka Filippiinien peso irrotettaisiinkin Yhdysvaltain 

presidentin päätöksellä kultakannasta, aiheuttaisin mahdollinen arvonlasku 

ongelmia julkisen velan hoidossa. Valuuttojen kurssimuutokset näkyivät myös 

tuonnin kasvuna muualta Kaukoidän alueelta. Etenkin Manuel Roxas näki valuutta-

asiassa suuren uhan saarivaltion taloudellisen kehityksen onnistumiselle ja siten 

valmistautumiselle itsenäisyyteen. Huolensa hän toi julki myös Yhdysvaltain 

kongressin edustajainhuoneelle.898 

Filippiinien talousseura (PEA) julkaisi kattavan analyysin Hare–Hawes–

Cutting-laista huhtikuussa. Siinä kiinnitettiin huomiota erityisesti kahteen seikkaan: 

ensinnäkin PEA:ta huolestuttivat valtion velkaa koskevat pykälät. Niiden mukaan 
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Filippiinien velka ei saanut enää ylittää nykyistä tasoa ja ulkomaiseen lisävelkaan 

tuli olla Yhdysvaltain kongressin lupa. Jos Filippiinien hallinto epäonnistuisi 

velanhoidossaan, voi Yhdysvaltain presidentti valtuuttaa komissaarin ottamaan 

haltuunsa tulliviraston ja tarvittaessa koko hallinnon.899 

Toinen PEA:ta askarruttanut lain kohta oli pykälä, jonka mukaan ”Filippiinit 

tunnustaa Yhdysvaltain oikeuden pakkolunastaa (maa)omaisuutta julkiseen 

käyttöön”. Etenkin ”julkinen käyttö” oli seuran mielestä liian laveasti määritelty. 

Analyysissä arvioitiin, että tämä voisi käytännössä toteutua niin, että Yhdysvallat 

varaa maa-alueita sen teollisuuden kipeästi tarvitseman raakakumin tuottamiseksi. 

Yhdysvalloilla oli jo maaomaisuutta hallussaan Filippiineillä 35 eri kohteessa 19 

provinssin alueella.900 

Ulkoministeri Stimson oli tyytymätön ja pettynyt lain läpimenoon. Hän oli jo 

kuvernöörivuosinaan kaavaillut Filippiineille samankaltaista dominion asemaa, 

kuin Kanadalla oli Ison-Britannian kanssa. Stimson koki kamppailevansa suurta 

virtaa vastaan ja oli erityisen pettynyt, kun myös Filippiinien entinen kuvernööri 

Cameron Forbes ryhtyi puoltamaan itsenäisyyslakia. Stimson muisteli myöhemmin, 

että vasta lain voimaantulon jälkeen huomattava osa filippiiniläisistä havahtui lain 

taloudellisiin seurauksiin.901 

Friend väittää Stimsonin varoittaneen välittömästi HHC-lain hyväksymisen 

jälkeen Japanin Washingtonin-lähettilästä Debuchia siitä, että itsenäisyyslaista 

huolimatta Yhdysvaltain Kaukoidänpolitiikka ei tulisi muuttumaan. 902  Näin 

hyvinkin saattoi olla, vaikka väitteelle on vaikea löytää vahvistusta. 

Muistelmissaan Stimson toteaa lain olleen selvä merkki siitä, että Yhdysvallat oli 

luopumassa vastuusta läntisellä Tyynellämerellä.903 Stimsonin voimakas reaktio on 

hyvin ymmärrettävä, sillä kun hän harjoitti voimakasta ja peräänantamatonta 

Kaukoidän- politiikkaa, pyrki kongressi samanaikaisesti vetäytymään alueella. 

Lain hyväksyntä herätti reaktioita odotetusti Kaukoidän maissa. Japanissa lain 

hyväksyminen nähtiin ymmärrettävästi positiivisena. Erityisen innoissaan laista 

oltiin Guamilla, jossa sen huomattava filippiiniläisvähemmistö järjesti 

                                                        
899 Saarivaltion kokonaisvelka oli vuoden 1932 lopussa noin 131 600 000 pesoa. (n. 69 000 000 dollaria) 
The Economics of Hare–Hawes–Cutting Act, An Analysis by Philippine Economic Association. 
21.4.1933. BIA 364-957-A. 
900 The Economics of Hare–Hawes–Cutting Act, An Analysis by Philippine Economic Association. 
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901 Forbes oli toinen Filippiinien itsenäisyyttä vastustaneen Woods–Forbeskomission raportin isistä ja 
vastusti koko kenraalikuvernööriaikansa filippiiniläisten valtiollista liikehdintää. Stimson 1947, 149. 
902 Friend 1965, 106. 
903 Stimson 1947, 149. 
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juhlaparaatin. Tämän saaren filippiiniläisistä valtaosa oli vuosisadan vaihteen 

filippiiniläis-amerikkalaisen sodan pakolaisia ja heidän jälkeläisiään. 904  Täytyy 

muistaa, että kyseisenä aikana käytännöllisesti katsoen yksikään siirtomaa ei ollut 

itsenäistynyt Amerikan mantereen ulkopuolella – ellei lasketa Brittiläisestä 

Imperiumista osittain itsenäistyneitä dominioita. 

Mikä lopulta sai aikaan sen, että Yhdysvallat aloitti siirtomaasuhteen 

purkamisen lähes kaksikymmentä vuotta aikaisemmin kuin muut siirtomaavallat? 

Hyvin usein päädytään yksioikoisesti siihen, että taloudelliset tekijät lähes 

yksinomaan olivat itsenäisyyslain takana. Etenkin painotetaan Yhdysvaltain 

sokerin- ja maidontuottajien roolia asiassa. Kieltämättä nämä piirit vauhdittivat 

itsenäisyyslain hyväksymistä, mutta ne eivät kuitenkaan oleellisesti hallinneet lain 

sisällön säätämistä. Tästä on osoituksena esimerkiksi sekin, että kun senaattori 

Dickinson esitti Filippiinien tuontitullin asteittaista alkamista heti ensimmäisestä 

vuodesta lähtien, esitys kumottiin peräti äänin 48–20.905  Saamaan huomioon on 

päätynyt myös Theodore Friend siinä, että äänestystulos osoittaa huomattavan osan 

maatalousblokin senaattoreista äänestäneen Dickinsonin esitystä vastaan.906 

Toisaalta äänestystulos todistaa osaltaan sitä, että tuontikiintiöt ja siirtymäajan 

pituus olivat kysymyksessä ratkaisevimmat ja kiistanalaisimmat kohdat. Kuuban 

sokeripiireille lähinnä vain kiintiön suuruus oli ratkaiseva. Lain kannattajat 

joutuivat taktikoimaan, sillä mikäli kaupalliset ehdot laissa olisivat olleet liian 

tiukat, vaarana olisi ollut koko lain kaatuminen kongressissa tai viimeistään 

Filippiineillä. Koko liittovaltion kaupan ja tulevaisuuden kannalta on yllättävää, 

miten vähän keskustelua käytiin Yhdysvaltain Kaukoidän tai Tyynenmeren alueen 

strategiasta ja tulevaisuudesta. 

Herää kuitenkin kysymys, miksi puuvillateollisuus ei saanut ääntänsä 

kuuluviin. Filippiinien markkinat olivat kolmanneksi parhaat puuvillatekstiilien 

osalta. Stephen Krasner viittaa siihen, että puuvillateollisuus oli suhteellisen 

järjestäytymätöntä.907  Ehkäpä puuvillateollisuuden parissa uskottiin Filippiinien 

markkinoiden säilyvän kaikesta huolimatta. 

Tarkasteltaessa tarkemmin itsenäisyyslain veto-oikeuden puolesta äänestänyttä 

94 edustajainhuoneen jäsentä, on huomattavissa, että selkeää yhdistävää tekijää 

heille ei löydy. Heidän joukossaan oli yhtä lailla demokraatteja, republikaaneja ja 

                                                        
904 PFP, 28.1.1933. 
905 Senate, 19.12.1932, CR, Vol. 76, 649–653. 
906 Esimerkiksi sokerintuottajaosavaltioiden senaattoreista 2/3 oli Dickinsonin lisäystä vastaan. Friend 
1965, 107. 
907 Krasner 1978, 85. 
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maatalousblokin edustajia kuin katolisten teollisuuspiirienkin edustajia. 

Samansuuntainen ilmiö on nähtävissä niiden 26 senaattorin joukossa, jotka 

äänestivät vedon puolesta senaatissa. Olisi kuitenkin liian yksioikoista vetää 

johtopäätös siten, että Filippiinien itsenäistymislain syntymiseen ei olennaisesti 

vaikuttanut mikään erityinen intressiryhmä. Amerikkalaisten maataloustuottajien 

etua ajaneilla piireillä oli huomattavan suuri vaikutus lain yksityiskohtiin ja 

nopeaan hyväksymiseen. Lain käsittelyn ajankohta ei korreloinut mielipiteisiin 

kovinkaan paljoa, sillä lähes samanlainen laki tultiin hyväksymään lähes 

samanlaisella kannatuksella vuotta myöhemmin – keväällä 1934. 

Maataloustuottajien edun lisäksi lain hyväksyntää edistivät yhtä lailla 

republikaanien ulkopoliittisen linjan muutos, ns. lame duck -istuntokausi, 

Kaukoidässä kasvanut sodanuhka, kotimaan lama, filippiiniläisten oma painostus, 

anti-imperialistiset voimat ja ehkä luultua enemmän Kuuban sokeriin investoineet 

tahot. 

Hyväksyttyä itsenäisyyslakia vastustava kirjoittelu oli liittovaltion 

sanomalehdistössä runsasta. Tähän puuttui senaattori Hawes kongressin istunnossa 

väittäen, että itsenäistymislain vastustajien takana olivat tietyt teollisuus- ja 

rahapiirit. Hawesin mukaan näiden piirien käynnistämä propaganda oli vaikuttanut 

yleiseen mielipiteeseen ja lehdistöön. 908  Itse kongressissa ei enää juuri 

kommentoitu Filippiinien ratkaisua; asiaa pidettiin ratkaistuna ja odoteltiin 

Filippiinien kansankokouksen ratifiointia. 

Huhtikuussa 1933 julkaistiin American Public Opinion and the Independence 

Act -julkaisu, johon oli kerätty yli viidensadan liittovaltiossa ilmestyvän 

sanomalehden toimituksen mielipide itsenäisyyslaista. Näistä sanomalehdistä 246 

luokiteltiin osavaltiossaan tai liittovaltiossa merkittäväksi. Julkaisun mukaan edellä 

mainituista päälehdistä 208 oli selkeästi lakia vastaan, kun taas 38 sanomalehden 

katsottiin olevan itsenäisyyslain kannattaja. Otanta oli varsin laaja ja koko 

liittovaltion kattava. Lehdistösurveyn teettäjä oli Yhdysvaltain Kauppakamari 

(ACC), joka oli voimakkaasti Filippiinien itsenäisyyslakia vastustava järjestö. 

Surveyn teki Ten Eyck Associates –agentti- ja konsulttitoimisto. Lehdistösurvey- 

tai -raportti sisälsi runsaasti sitaatteja kyseisistä lehdistä, joten ainakin siinä 

mielessä sitä voitaneen pitää puolueettomana tutkimuksena. On tärkeä huomata, 

että tutkimuksen loppulauseessa tuodaan esille maan valtalehdistön selkeä lain 

                                                        
908 Senaatti 10.4.1933 CR, Vol. 77, 1416–1418. 
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vastustus, mutta että loppulauseessa myös vaaditaan koko lain uudelleenharkintaa 

ja todetaan koko lain olleen pienehkön intressitahon aikaansaannos.909 

Kyseisen tutkimuksen tuloksista voi havaita muutamia huomioitavia seikkoja; 

ensinnäkin suhteellisesti eniten itsenäisyyslakia kannattavia lehtitaloja löytyy 

kaakkoisesta Keskilännestä ja Tyynenmeren rantavaltioista. Kaakkoiseen 

keskilänteen lukeutuvat tutkimuksen mukaan Alabama, Kentucky, Mississippi ja 

Tennessee910. Näissä valtioissa lähes puolet lehdistöstä oli itsenäisyyslain kannalla. 

Tyynenmeren rantavaltioihin lukeutuvat Kalifornia, Oregon ja Washington. Näiden 

osavaltioiden sanomalehtien toimituksista itsenäisyyslakia kannatti noin 

kolmannes. Läntisten osavaltioiden suhteellisesti runsaampi myötämielisyys lakia 

kohtaan selittynee ainakin osittain siirtolaisvastaisuudella.911 Sen sijaan kaakkoisen 

keskilännen osavaltiot eivät olleet varsinaista sokerijuurikasaluetta, saati kasvi- tai 

eläinperäisen rasvantuottajia. Nämä osavaltiot muodostivat ”syvän etelän”, missä 

rotusyrjintä oli voimakasta. Tämä voi osittain selittää myötämielisyyden lakiin, 

joka irrottaisi Filippiinit Yhdysvalloista. Lehdistösurveyssä siteeratuissa 

kommenteissa tulee selvimmin esille itsenäisyyslain suoma pienikin mahdollinen 

helpotus Yhdysvaltain vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. 912  Etenkin näissä 

osavaltioissa maan huono taloustilanne tuntui kenties kovimmin ja saattaa siten olla 

merkittävin selittävä syy mielipiteisiin. 

Lehdistösurveyn kenties yllättävin tieto liittyy luoteisen Keskilännen 

osavaltioihin, joita ovat Illinois, Indiana, Michigan, Ohio ja Wisconsin, ja koillisen 

Keskilännen osavaltioihin, joita ovat Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, 

Pohjois- ja Etelä Dakota. Nämä kaksi aluetta olivat keskeistä sokerijuurikkaan 

tuotantoaluetta. Kuitenkin luoteisen Keskilännen sanomalehdistöstä vain kaksi 

prosenttia lukeutui itsenäisyyslain kannattajiin, mikä oli vähiten koko 

valtakunnassa. Koillisessa Keskilännessäkin vain kuusi sanomalehteä 38:sta oli 

itsenäisyyslain takana.913 Tätä tulosta voi pitää jopa hämmästyttävänä. Yllättävän 

vähän näiden alueiden lehdissä viitattiin kotimaisen sokerintuotannon 

suojelemiseen. Esimerkiksi Iowassa ilmestyvä Cedar Rapid Gazette uskoi Kuuban 

                                                        
909 American Public Opinion 1933; Frank Golay tulkitsee jostain syystä lehdistösurveytä niin, että näistä 
267 sanomalehdestä ainoastaan 21 kannatti Filippiinien itsenäisyyttä ja loput 246 sanomalehteä olivat 
itsenäisyyttä vastaan. Golay 1998, 173. 
910  Kyseisessä tutkimuksessa käytetään termiä ”kaakkoinen keskilänsi” (Southeast Middlewest). 
Yleisemmin kyseiset osalvaltiot luetaan kuuluviksi etelävaltioihin. 
911 American Public Opinion 1933, 41–43. 
912 American Public Opinion 1933, 17–18. 
913 American Public Opinion 1933, 22–36. 
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sokerituotantoon investoineiden itärannikon sijoittajapiirien hyötyvän 

itsenäisyyslaista eniten.914 

Lehdistösurveyn ilmestyminen sai osakseen laajaa huomiota aina kongressia 

myöten. Varsinaista kritiikkiä tätä lehdistötutkimusta kohtaan ei ole löydettävissä. 

Tämä viittaa siihen, että sitä voinee pitää suhteellisen luotettavana etenkin, kun 

huomioi otannan laajuuden ja runsaat siteeraukset. Otannassa mukana olleilla 

sanomalehdillä oli ilmeisen helppo oikaista julkisuuteen tullut mahdollinen väärä 

mielipide tai tulkinta niiden kirjoituksista. 

Tämän nojalla voi tehdä ainakin kolme johtopäätöstä: Ensinnäkin yleinen 

mielipide tuntuu olleen ylivoimaisesti itsenäisyyslakia vastaan. Toiseksi yleinen 

mielipide – sikäli kuin sanomalehdistö sitä edusti – ei tukenut kotimaisen sokerin 

tuottajia heidän hankkeessaan sulkea Filippiinit pois liittovaltion 

sokerimarkkinoilta. Kolmantena seikkana on todettavissa, että Kuuban 

sokerintuotantoon investoineet tahot olivat lehdistönkin mukaan todella merkittävä 

voima itsenäisyyslain takana. 

Thomas R. McHale erittelee osuvasti amerikkalaisen imperialismin 

heikentymistä: Filippiinit ei osoittautunutkaan luonnonvaroiltaan niin hyväksi, 

kuin imperialistit olivat vuosisadan alussa väittäneet. Toisena syynä McHale 

mainitsee Ison-Britannian ja Japanin solmiman puolustusliiton vuonna 1902 ja pari 

vuotta myöhemmin käydyn Venäjän-Japanin sodan. Näiden kahden tapahtuman, 

puolustusliiton ja sodan, seurauksena Filippiineistä muodostui 

turvallisuuspoliittinen uhka. Kolmantena syynä McHale pitää sitä, että 

Yhdysvalloilla ei ollut vankkaa ideologista sisältöä imperialismissaan. Tästä 

seurasi se, että liittovaltion oli helpompi luopua siirtomaastaan. 915  Etenkin 

viimeisin on mielenkiintoinen havainto. Euroopan imperialistisilla valtioilla oli 

paljon syvällisempi suhde siirtomaihinsa. Tähän voi lisätä senkin, että Yhdysvallat 

oli Euroopan teollisuusmaihin verrattuna myöhään lähtenyt siirtomaapolitiikkaan 

mukaan. Voi kysyä, oliko isäntämaan lakiasäätävä elin oikea taho tekemään näin 

suuria päätöksiä. Eikö valtiollisten suhteiden muuttamisen tulisi nojata 

kansainväliseen oikeuteen, jos toinen osapuoli on alisteisessa asemassa? 

McHalen tavoin Boston Globe -lehden journalisti James Morgan piti erityisen 

merkittävänä käänteenä vuosina 1904–05 käytyä Japanin–Venäjän sotaa sekä 

seuraavalla vuosikymmenellä käytyä ensimmäistä maailmansotaa. Japani osoitti, 

että ”valkoinen rotu” ei ollut enää suvereeni ylempi imperialistinen rotu, ja 

                                                        
914 Siteerataan Cedar Rapid Gazettea. American Public Opinion 1933, 29. 
915 McHale 1962, 42–43. 
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ensimmäinen maailmansota osoitti nykyaikaisen sodankäynnin mittapuut. 

Imperialismi oli saanut uuden ulottuvuuden suhteellisen lyhyessä ajassa, eikä se 

ollut enää sitä suhteellisen riskitöntä armeijan ja laivaston tukemaa 

tutkimusmatkailua, mitä se oli ollut ennen näitä sotia. 916  Morganin analyysi 

imperialismin muuttumisesta on vaikuttava, ja siinä on eittämättä paljon totuutta. 

Kuuban sokeripiirien osuutta itsenäisyyslain taustavaikuttajana on vaikea 

näyttää toteen. Kuuban sokeripiireillä oli osuutta Filippiinien poissulkemiseen 

liittovaltion sisämarkkinoilta. Tämä on jo tullut lukuisissa eri yhteyksissä ilmi. On 

vaikea saada selville, mikä oli heidän todellinen osuutensa ja vaikutuksensa, sillä 

sokeripiirien toimintatavat olivat tarkoitushakuisesti peiteltyjä. Kuuban 

sokeriteollisuus oli suuren luokan bisnestä, jossa oli mukana myös amerikkalaisia 

pankkeja ja suursijoittajia. Esimerkiksi pankkien toimintatapoihin ei ollut 

mielekästä liittää avointa edunvalvontaa, lobbausta, saati lahjontaa. Muutamat 

seikat viittaavat siihen, että jopa suoranaista lahjontaakin käytettiin, mutta 

aukotonta todistusta on vaikea löytää. Kun savua oli paljon, niin tultakin täytyi olla. 

Muutamien tutkijoiden mukaan etenkin New Yorkin seudun pankkien epäiltiin 

syytävän niin suuria summia Filippiinienvastaiseen kampanjaan, että niitä tuskin 

käytettiin pelkästään painotuotteisiin917. 

Theodore Friend on tutkimuksessaan perehtynyt lähemmin Kuuban 

sokeriteollisuuden taustoihin. Hänen mukaansa Filippiinien itsenäisyyttä tukevan 

kampanjan päärahoittajia olivat Kuuban sokeriteollisuuteen investoineet Chase 

National Bank, Royal Bank of Canada, National Bank of New York sekä muutama 

pienempi bostonilainen pankki. Syvästä lamasta huolestuneet pankit yrittivät 

säilyttää mittavien sijoituksiensa tuoton Kuuban sokeriteollisuudessa. Sijoituksien 

tuottoa voitiin tukea parantamalla Kuuban sokerin markkina-asemia 

Yhdysvalloissa. Se oli helpointa vähentämällä pahimman kilpailijan eli Filippiinien 

markkinaosuutta lainsäädäntöteitse. Friendin käyttämien sanomalehtilähteiden 

mukaan National City Bank menetti laman puhjettua jopa 60 miljoonaa dollaria 

Kuubansijoituksissaan. Friend ei asiaa tutkiessaan saanut lupaa tutustua National 

City Bankin arkistoihin, jotta olisi voinut tutkia pankin rahaliikennettä kyseisinä 

vuosina. 918  Edelleen vuonna 2009 samaisen pankin arkisto pysyi suljettuna 

yksityishenkilöiden tilien suhteen, eivätkä pankit välttämättä säilytä tilitietoja näin 

vanhoissa tapauksissa. Mikäli tilitiedot koskevat pankin omaa liiketoimintaa, voi 

                                                        
916 The Boston Sunday Globe, 1.1.1933. 
917  Etenkin National City Bank syyti kymmeniä miljoonia Filippiinien itsenäisyyttä tukevaan 
kampanjaan. Ks. esim. McCoy 1985, 219; Friend 1965, 83. 
918 Friend 1965, 83. 
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olettaa että tilitietoja sälytetään pidempään. Jos on toimittu hyvän 

pankkiliiketoimintatavan vastaisesti ja jopa vilpillisesti, on toki oletettavaa, että 

jälkiä on pyritty peittelemään. 

Kuuban sokeripiirien osuuteen asiassa saattaisi viitata hienokseltaan myös se, 

että maatalousblokin kongressimiehet esiintyivät sangen epäyhtenäisesti. Tällä 

tarkoitan sitä, että osalla kongressin jäsenistä saattoi olla henkilökohtaisia intressejä 

kysymyksen suhteen. Toinen näkemystä vahvistava seikka on se, että lakia 

kannattaneet eivät pystyneet kongressin lukuisissa keskusteluissa perustelemaan 

sitä, miksi Filippiinit oli kilpailija kotimaan tuotannolle mutta Kuuba ei. Tulee 

väistämättä mieleen Melvin Smallin toteamus, jonka mukaan Yhdysvaltain 

poliittiseen kulttuuriin kuuluu se, että äänekkäät ja varakkaat vähemmistöt ovat 

aina saaneet tahtonsa ja asiansa suhteellisen helposti suureen julkisuuteen ja sitä 

kautta pystyneet vaikuttamaan valtiollisiin asioihin 919 . Korruptioepäilystä ja 

korruption luonteesta voi todeta, että lahjontaa käytännössä toteutetaan yleensä 

henkilökohtaisella tasolla. Toisin sanoen moni poliittinen toimija voi olla 

lahjuksien vastaanottaja tietämättä, että muutkin ovat. 

Harriet Moore tähdentää, että yhdysvaltalaisten sijoittajien oikeudet 

laiminlyötiin itsenäisyyslain valmistelussa. Hänen laskelmiensa mukaan yksityistä 

pääomaa oli investoitu julkiset velkakirjat mukaan lukien kaiken kaikkiaan noin 

260 miljoonaa dollaria. Itsenäisyyslakiin kirjattiin Yhdysvaltain kansalaisten ja 

yritysten oikeuksien jatkuminen muuttumattomana Filippiinien itsenäistymisen 

jälkeen. Mooren mukaan käytännössä sijoittajien omaisuus vaarantuisi etenkin 

vapaakaupan loppumisen myötä.920 

Hyväksytyn itsenäisyyslain merkittävyyttä korosti sekin, että koskaan 

aikaisemmin liittovaltiosta ei ollut irrotettu yhtään aluetta. Päinvastoin kaikista 

liittovaltion alueeseen liitetyistä alueista – myös merentakaisista - oli tullut ensin 

territorio, kunnes ne liitettiin liittovaltioon. Koskaan aikaisemmin Yhdysvalloille 

kuulunut alue ei ollut nauttinut niin suuresta autonomiasta kuin Filippiinit. HHC-

laissa määritelty Filippiinien kansainyhteisö921, kuten saarten titteli siirtymäaikana 

kuului, oli ainutlaatuinen ja ennennäkemätön federaalinen valtiosuhde maailmassa. 

Brittiläisistä dominioista Filippiinien uusi asema erosi siten, että dominiot eivät 

olleet Ison-Britannian parlamentin alaisia ja että niiden hallitusten valtaa ei 

rajoitettu. Lisäksi dominioiden asema ymmärrettiin pysyväksi, ja perustuivat 

molempien sopijapuolten yhteiseen tahtoon. 

                                                        
919 Small 1996, 56–57. 
920 Moore 1933, 518–520. Moore pohjaa laskelmansa BIA:n julkaisuihin. 
921 ”Philippine Commonwealth” 
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Istuvan kongressin vaalikausi läheni loppuaan maaliskuun alussa 1933. Uusi, 

entistäkin demokraattivaltainen 73. kongressi aloittaisi ensimmäisen 

istuntokautensa maaliskuun 4. päivä 1933. Samaisena päivänä demokraattien 

Franklin D. Roosevelt astuisi virkaan Yhdysvaltain 32. presidenttinä. Vaikeassa 

taloudellisessa tilanteessa häneltä odotettiin paljon. Kiinnostuneina odotettiin myös, 

mikä olisi hänen kantansa Filippiinienkysymykseen. Ainakin vaalikampanjassaan 

hän varoi sekaantumasta asiaan 922 . Itsenäisyyslaki edellytti vielä Filippiinien 

kansalliskokouksen ratifiointia. Tämä toikin Filippiinien-kysymykseen uuden 

käänteen. 

  

                                                        
922 Democratic Platform of 1932. HUSPP, Vol. 3, 1971–1989. 
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5 Itsenäisyyskysymys palautuu kongressiin 

5.1 Filippiinien kansalliskokous jättää HHC-lain ratifioimatta 

Yhdysvaltain kongressissa hyväksytty itsenäisyyslaki vaati vielä Filippiinien 

kansankokouksen ratifioinnin, minkä tuli tapahtua vuoden kuluessa. Kuten edellä 

todettiin, kysymys jakoi yhä mielipiteitä Yhdysvalloissa. Seuraavaksi 

tarkasteltavana on Filippiinien itsenäisyyslaissa ratkaisemattomiksi jääneitä 

kysymyksiä kuten puolustus- ja talousnäkökulmat. Analysoin niitä tekijöitä, jotka 

johtivat Hare–Hawes–Cutting-lain hylkäämiseen Filippiineillä. Mielenkiintoiseksi 

tilanteen tekee liittovaltion hallinnon vaihtuminen, ja kysymys kuuluukin, mikä oli 

uuden poliittisen johdon suhtautumien Filippiinienkysymykseen.  

Filippiinienkysymyksen vuoksi Roosevelt kutsui koolle hallintonsa 

ministereitä neuvotteluun huhtikuun alussa 1933. Paikalla oli myös kongressin 

Filippiinien asioita käsittelevien valiokuntien edustajia. Neuvottelun jälkeen tuore 

senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Key Pittman antoi julkilausuman, 

jonka mukaan sekä hallinto että lainsäädäntöelin ovat neuvoteltuaan sopineet, että 

mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä itsenäisyyslain muuttamiseksi ennen, kuin 

Filippiinien kansalliskokous on hyväksynyt tai hylännyt sen.”923 

Pian tämän jälkeen Filippiinien kongressiedustaja Camilo Osias käytti 

puheenvuoron edustajainhuoneessa. Hän oli edelleen tyytyväinen hyväksyttyyn 

itsenäisyyslakiin. Osiaksen mielestä laki oli paras mahdollinen, mikä voitiin saada 

ja huonompikin se olisi voinut olla. Kyseessä oli Osiaksen mukaan kuitenkin 

kompromissi, jossa vastakkain olivat filippiiniläiset ja amerikkalaiset taloudelliset 

intressit.924 Osias vaikuttaa edustaneen omaa mielipidettään. 

Osiaksesta poiketen Filippiinien kansalliskokouksessa vallitsi epävarmuus lain 

suhteen. Oletettavasti kansalliskokous halusi neuvotella ja tunnustella 

Yhdysvaltain uuden kongressin mielipidettä itsenäisyyslaista. Huhtikuun lopulla 

kansalliskokous lähetti virallisen kutsun SCTIA:lle saapua vierailulle Filippiineille. 

Kutsun sanamuodosta on pääteltävissä, että lain hyväksyminen 

kansalliskokouksessa ei ole lainkaan varmaa. Valiokunta kieltäytyi kutsusta ja 

halusi odottaa kansalliskokouksen virallista päätöstä lain ratifioinnin suhteen.925 

Filippiinien ylähuoneen puhemies Manuel Quezon ei edelleenkään ollut 

tyytyväinen lakiin. Hän yritti yhä sovitella Yhdysvaltain ja Filippiinien eriäviä 

                                                        
923 PH, 8.4.1933. 
924 CR, Vol. 77, 2566–2567. 
925 CR, Vol. 77, 2840. 
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näkemyksiä itsenäisyyslain ehtojen suhteen. Hän matkusti Yhdysvaltoihin 

tunnustelemaan uuden kansalleen edullisemman lain mahdollisuutta. 

Saavuttuaan Washingtoniin Quezon sai kutsun neuvotteluun senaatin 

ulkoasianvaliokuntaan Key Pittmanin toimistoon, jossa oli paikalla myös muita 

kongressijohtajia. Tässä ilmeisen kiivaaksi äityneessä neuvottelussa Quezonille 

tähdennettiin, että ”…laki oli paras mahdollinen ja mikäli sitä muutettaisiin, niin ei 

ainakaan filippiiniläisille edullisempaan suuntaan”. Paikalla ollut senaatin 

demokraattisen puolueen enemmistöjohtaja 926  Joseph Robinson, joka oli ollut 

aktiivinen itsenäisyyslakiasiassa alusta pitäen, syytti Quezonia siitä, että hänellä ei 

ollut todellista aikomusta edes hankkia itsenäisyyttä kansalleen. Quezon 

puolustautui ilmeisen jyrkin sanankääntein. Vastineessaan Philippine Free 

Pressille hän silotteli tapahtumia ja kiisti käyttäneensä väitettyjä voimasanoja 

edellä mainitussa tapaamisessa.927 

Hallinnon näkemystä teroitettiin puhemies Quezonille seuraavana päivänä 

lounaalla Valkoisessa talossa. Presidentti Roosevelt oli kutsunut 

itsenäisyyslähetystön lisäksi vastavalitun Filippiinien kenraalikuvernöörin Frank 

Murphyn, tuoreen sotaministerin George Dernin sekä uuden kongressin 

Filippiinien-asiain valiokuntien puheenjohtajat Millard Tydingsin ja John 

McDuffien. Quezon yritti vielä vedota presidentti Rooseveltiin, mutta se ei 

tuottanut hänelle toivottavaa tulosta. Sotaministerinä Hurleytä seurannut George 

Dern, johon Quezon myös vetosi, katsoi asian loppuun käsitellyksi.928  Yritystä 

Quezonilta tuskin puuttui. Hän varmasti koki törmänneensä muuriin uuden 

hallinnon suhteen. 

Vielä samana päivänä puhemies Quezon lähti paluumatkalle oltuaan vain pari 

päivää Washingtonissa. Haydenin mukaan Quezon pääsi itsenäisyyslähetystöä 

johtaneiden Sergio Osmenan ja Manuel Roxaksen kanssa sopimukseen, jonka 

mukaan he päätyivät suosittamaan Filippiinien kansanedustustolle HHC-lain 

hyväksymistä tietyin varauksin. 929  Osmena ja Roxas olisivat olleet valmiita 

suosittamaan lain hyväksymistä jo sellaisenaan, mikä oli heidän kantansa jo 

aikaisemminkin. Quezon mitä ilmeisimmin edelleen toivoi uuden 

                                                        
926 ”Majority Leader” vastaa eduskuntaryhmän puheenjohtajaa eduskunnassa. 
927 Quezon Dick McCullochille 19.6.1933; 21.6.1933. NL, Quezon papers, vol. VII. 
928 Quezon Dick McCullochille 19.6.1933; 21.6.1933. NL, Quezon papers, vol. VII. 
929 Edellytyksiksi miehet asettivat, että Hawes–Cutting-lakiin tuli lisätä kohdat: 1) Yhdysvaltain tulee 
vetää sotilas- ja laivastotukikohdat pois Manilan ja muiden tärkeiden kauppapaikkojen lähistöltä jo 
siirtymäkauden alussa. 2) Filippiinien Kansanedustustolla tulee säilyä oikeus neuvotella kaupallisista 
suhteista ja siirtymäajan pituudesta myöhemmin. Näiden edellytysten sisällyttäminen vaati, että laki 
otettaisiin uudelleen käsittelyyn kongressissa. Hayden 1945, 357. 
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demokraattijohtoisen kongressin ja hallituksen ottavan lain uudelleen 

käsiteltäväksi. Voi olla, että henkilökohtainenkin syy painoi taustalla, sillä kunnia 

itsenäisyyslaista uhkasi mennä itsenäisyyslähetystön johtajille. Viimeinen 

oljenkorsi Quezonille oli saada Filippiinien kansalliskokous jättämään ratifioimatta 

HHC–laki. Näyttääkin siltä, että Quezon päätti jo paluumatkalla puoltaa lain 

hylkäämistä kansalliskokouksessa 930 . Quezon oli ilmeisen tuohtunut 

Washingtonissa saamastaan vastaanotosta. 

Epäilys puhemies Quezonin aikomuksista heräsi myös Washingtonissa. 

Kongressin molempien kamarien Filippiinien-asian puheenjohtajat antoivat pian 

Quezonin lähdön jälkeen lehdistölausunnon, jossa he edelleen painottivat, että laki 

oli filippiiniläisille paras mahdollinen nykyisessä tilanteessa. SCTIA:n uusi 

puheenjohtaja John McDuffie meni jopa pidemmälle lausuen, että ”…mikäli 

Filippiinien kansalliskokous jättää hyväksymättä Hare–Hawes–Cutting-lain, oli se 

osoitus siitä, että Filippiinien kansa ei todellisuudessa edes halua 

itsenäisyyttä… …mikäli näin kävisi, ei uutta itsenäisyyslakia tultaisi säätämään 

ainakaan lähitulevaisuudessa.”931 

Yleinen mielipide Filippiinien kansalliskokouksessa lienee ollut edelleen 

vahvasti itsenäisyyslain ratifioimisen kannalla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

Quezonilla oli mahdollisuus saada tukea hankkeelleen kaataa laki. Ison-Britannian 

suurlähettiläs Lindsay raportoi Filippiinien lehdistössä olleen useita viitteitä siihen 

suuntaan, että saarilla oltiin tyytymättömiä lakiin. Erityisesti lain mukaista 

siirtymäaikaa pidettiin liian pitkänä. Lindsayn havaintojen mukaan filippiiniläiset 

elättelivät edelleenkin toivoa siitä, että uusi demokraattihallitus olisi 

myötämielisempi Filippiinien nopeammalle itsenäistymisaikataululle. 932  Saman 

johtopäätökseen päätyvät myös tutkijat Garel Grunder ja William Livezey.933 

Filippiinien itsenäisyyslähetystö palasi yhtä matkaa Manuel Quezonin kanssa 

Filippiineille, jonne he saapuivat kesäkuussa. Quezon sai jo paluumatkalla 

varoituksia siitä, että itsenäisyyslähetystön vastaanotto ei tulisi olemaan kovin 

myötämielinen. 934  Quezon aloitti välittömästi saavuttuaan tehokkaan 

kampanjoinnin HHC-lain kaatamisen puolesta. 935  Filippiinien 

varakenraalikuvernöörinä toimineen Joseph Haydenin mukaan Hare–Hawes–

                                                        
930 Quezon Gilbertille 23.5.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers.  
931 OsRox Report, 5160. 
932 Lindsay Simonille 19.1.1933, BDFA, Vol. 17, 225–226. 
933 Grunder & Livezey 1951, 220. 
934 De Jesus Quezonille 19.5.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III.  
935 Kts. Quezonin lähettämät kirjeet ja sähkeet 19.6.–30.6.1933. NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, 
Manuel L. Quezon Papers. 
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Cutting-laki aiheutti Filippiineillä poliittisen sodan: Filippiinien kansa jakaantui 

kahtia pahemmin kuin koskaan aikaisemmin.936 Osmena syytti Quezonia siitä, että 

tämä olisi neuvotteluiden aikana antanut täyden hyväksynnän HHC-laille. Quezon 

oli Osmenan mukaan ”kääntänyt takkinsa” asian suhteen.937 Samanlaisen väitteen 

esitti myös Osias, jolle Quezon lähetti kiivasluonteisen sähkeen asiasta.938 Myös 

Roxas kuului Quezonin vastustajiin. Hän yritti salaa Quezonilta järjestää julkisen 

mielenosoituksen kansalliskokousrakennuksen edustalle istuntokauden 

aloituspäivänä. Quezon sai vihiä asiasta ja kielsi mielenosoituksen järjestämisen.939 

Poliittinen sota oli todellakin syttynyt Filippiineillä. 

HHC-lakia kannattavat organisoituivat ”Pro”-ryhmittymäksi Osmenan ja 

Roxaksen johdolla. Vastaavasti lakia vastustavat organisoituivat ”Anti”-

osapuoleksi. Valtaosa Filippiinien lehdistöstä valitsi jommankumman leirin ja 

kamppailua käytiin etenkin lehtien palstoilla koviakaan sanamuotoja kaihtamatta. 

Elo-syyskuun vaihteessa vuonna yhä useampi kansalliskokouksen jäsen alkoi 

vähitellen vaihtaa puolta Prosta Anteihin. Näyttää siltä, että Quezonin 

epätoivoiselta näyttänyt taistelu alkoi kääntyä voitoksi. Antien suurin uhka oli 

edelleen mahdollinen kansanäänestys laista. Lakia vastustavat pelkäsivät, että Pro-

puoli agitoisi voimallisesti vaaleissa tyyliin ”joko [itsenäisyys] tai ei”.940  

Tapahtumista Filippiineillä on esitetty hiukan eriäviä tietoja. Esimerkiksi 

Theodore Friend selittää tapahtumaa niin, että saavuttuaan Manilaan Quezon 

törmäsi tukijoihinsa, jotka olivat jo organisoituneet vastustamaan lakia. Hänen 

täytyi vetäytyä Osmenan ja Roxaksen kanssa tehdystä sopimuksesta ja ottaa jälleen 

lakia vastustava kanta. Kesäkuun lopulla kiistakumppanit sopivat siitä, että asia 

jätetään kansanäänestyksen ratkaistavaksi.941 Friendin tulkinta tuntuu loogiselta – 

Quezon todellakin saattoi yllättyä siitä, että saarilla olikin niin paljon lakia 

vastustavia. Vaikuttaa ilmeiseltä, että itsenäisyyden lisäksi kamppailtiin myös 

itsenäistyvän maan johtajuudesta. 

Filippiinien kansalliskokous aloitti istuntokautensa heinäkuun puolivälissä ja 

Hare–Hawes–Cutting-laki oli ymmärrettävästi tärkein asia. Heti alkuun tilanne 

eskaloitui alahuoneessa, kun Quezon syrjäytti Roxaksen alahuoneen 

puheenjohtajuudesta. Koska sama henkilö ei voinut olla molempien kamarien 

                                                        
936 Hayden 1945, 38. 
937 Hayden1945, 357. 
938 Quezon Osiakselle 29.6.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
939 Quezon Roxaselle 14.7.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
940 Del Fierro (Anti–HHC:n puheenjohtaja) Quezonille 26.8.1933; E. G. Shiriye Quezonille 1.9.1933, 
NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
941 Friend 1965, 112-113. 
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puheenjohtaja, nousi varapuheenjohtaja Osmena senaatin puheenjohtajaksi. Tästä 

seurasi, että Osmena hyökkäsi ankarasti Quezonia vastaan senaatissa. Quezon ei 

jäänyt nuolemaan näppejään, vaan hän kansallispuolueen tuella syrjäytti Osmenan 

puheenjohtajan paikalta.942 

Näin sekä Osmena että Roxas kokivat kirvelevän tappion, mutta tämä ei ollut 

vielä viimeinen erä. Ennakkoasetelmat kansanäänestyksen suhteen viittasivat 

siihen, että valtaosa kansasta kannattaisi edelleen itsenäisyyslain hyväksyntää. 

Tämä oli myös se oljenkorsi, mihin tappion Quezonille kokeneet Osmena ja Roxas 

takertuivat. Quezon tiesi olevansa heikoilla kansanäänestyksen suhteen. 

Epätoivoisesti hän yritti muotoilla kansanäänestyksen toteutuksen niin, että 

äänestäjällä oli kolme vaihtoehtoa, joista valita: Ensimmäisenä oli suvereeni ja 

välitön itsenäisyys. Toisena oli Yhdysvaltain kongressin säätämä HHC-laki – 

edellyttäen, että muutoksia tehtäisiin laivastotukikohtaan ja muutamiin 

taloudellisiin ehtoihin. Kolmantena vaihtoehtona oli itsenäisyyslain hyväksyminen 

sellaisenaan.943  Quezon pyrki tekemään toisesta vaihtoehdosta mielekkään niin, 

että ensimmäinen vaihtoehto merkitsi vapaakaupan välitöntä päättymistä ja siten se 

oli taloudellisesti heikoin vaihtoehto. 

Manuel Quezon puhui pitkään kansalliskokouksessa. Hänen mukaansa HHC–

laki ei taannut absoluuttisen suvereenia itsenäisyyttä: Yhdysvallat säilytti edelleen 

omistusoikeuden hallussaan oleviin maa-alueisiin ja oikeuden pakkolunastaa 

maata ”sotilas-, laivasto- tai muuhun käyttöön”. Tämä Quezonin mielestä esti myös 

puolueettomuuden. Quezonin mukaan Filippiinien olisi lähes mahdoton hakeutua 

Kansainliiton jäsenyyteen, koska Yhdysvallat ei itse ollut sen jäsen ja koska maa 

tulisi ylläpitämään sotilastukikohtia Filippiineillä itsenäistymisen jälkeenkin. Myös 

siirtolaisuuden suhteen Quezon mainitsee epäkohdaksi sen, että laissa ei määritetä 

tai rajoiteta ollenkaan yhdysvaltalaisten muutto-oikeutta Filippiineille.944 

Kansanäänestykseen ei tarvinnut kuitenkaan mennä, sillä pitkälti Quezonin ja 

hänen kannattajiensa myötävaikutuksesta kansalliskokous torjui 

päätöslauselmassaan HHC-lain perustellen torjumista muun muassa sillä, että 

laki ”…vaaransi maan taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen rakenteen, 

maahanmuuton kieltäminen oli vihamielinen ele, siirtymäajan aikana liittovaltiota 

edustavan komissaarin toimivalta oli suuri ja lopuksi vielä siksi, että Yhdysvaltain 

                                                        
942 Annual report of the General Governor, 1933  
943 Annual report of the General Guvernor, 1933. 
944 Muistio 1.7.1933, NL, Manuel Quezon papers, Vol. VII. 
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sotilas- ja laivastotukikohtien säilyminen saarilla oli epäjohdonmukaista 

suvereenin itsenäistymisen kanssa.”945 

Aivan helpolla päätös ei syntynyt kansalliskokouksessa. Kamppailun 

tuoksinassa Quezon viimeisenä keinonaan irtisanoutui senaatin 

puheenjohtajuudesta. 946  Senaatti eli käytännössä kansallispuolue ei kuitenkaan 

suostunut hänen eropyyntöönsä. Sen sijaan edustajainhuoneen puhemies 

syrjäytettiin sekä molempien kamareiden enemmistöjohtajat. 947  Quezon joutui 

laittamaan itsensä likoon perusteellisesti saadakseen enemmistön taakseen 

kansalliskokouksessa. Tapahtuma edelleen todistaa Quezonin nauttimaa suurta 

arvovaltaa Filippiinien johdossa. 

Poliittisen taistelun tuoksinassa Quezon tukeutui vanhaan ystäväänsä, entiseen 

kenraalikuvernööri Francis Burton Harrisoniin, joka oli myös HHC-lain 

hylkäämisen kannalla. 948  Harrison olikin tämän jälkeen tiiviissä yhteydessä 

Quezonin kanssa ja palasi Filippiineille seuraavana vuonna Quezonin 

neuvonantajaksi. 

Kiivas debatti HHC-lain ympärillä jatkui Filippiineillä kiivaana aina lokakuun 

puoliväliin saakka, jolloin kansalliskokous hylkäsi lain ilman äänestystä. Tulos oli 

poliittinen voitto Quezonille ja hänen kannattajilleen. Kansalliskokous valitsi ja 

valtuutti uuden itsenäisyyslähetystön Washingtoniin. Lähetystön oli määrä Manuel 

Quezonin johdolla neuvotella Yhdysvaltain presidentin ja kongressin kanssa 

uudesta itsenäisyyslaista, joka ei vaarantaisi Filippiinien vakautta ja 

tulevaisuutta.949 

Lokakuussa puhemies Quezon sai vihjeitä mannermaan suunnalta siitä, että 

presidentti Roosevelt hallintoineen voisi olla valmis ottamaan itsenäisyyslain 

uudelleen käsiteltäväksi.950 Tämä oli varmasti uutinen, jota Quezon oli odottanut. 

Kansalliskokous nimitti itsenäisyyslähetystön lobbaamaan uuden 

itsenäisyyslain puolesta. Tällä kertaa Quezon oli itse nimitettynä lähetystön johtoon. 

Hänen lisäkseen nimettiin neljä muuta edustajaa: Sergio Osmena, Emilio 

Aguinaldo, Juan Sumulong ja Isauro Gabaldon. Heistä kuitenkin vain viimeksi 

mainittu otti tehtävän vastaan. Washingtonissa jo olevat kaksi Filippiinien 

                                                        
945 Annual report of the General Guvernor, 1933.  
946 Quezon senaatille 22.7.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
947 Tilalle edustajainhuoneen puheenjohtajaksi valittiin Quintin Paredes. Senaatin enemmistöjohtajaksi 
Elpidio Quirino ja alahuoneen puolelle Jose C. Zuluete. Quezon Murphylle 2.8.1933, NL, Rare Serials 
in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
948 Quezon Harrisonille 2.7.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
949 Hayden 1945, 361–362. 
950 Tumulty Quezonille 3.10.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
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kongressiedustajaa kuuluivat luonnollisesti myös itsenäisyyslähetystöön, mutta 

heistä Camilo Osias suljettiin pois. Hän oli erittäin kiihkeästi puolustanut nyt 

hylätyn lain hyväksymistä. Quezon määritteli lähetystön tehtävän olevan vaativa ja 

arveli, että saattoi kestää vielä useita vuosia ennen, kuin Filippiinien kansaa 

tyydyttävä itsenäisyyslaki saataisiin aikaiseksi.951 Tällä kertaa Quezon halusi pitää 

ohjat omissa käsissään. 

Stanley Karnow näkee tilanteen niin, että Quezon ymmärsi tehneensä suuren 

virheen jäämällä pois edellisestä itsenäisyyslähetystöstä ja luovuttamalla kaiken 

kunnian Hare–Hawes–Cutting-laista Osmenalle. Quezonin ilmeinen tavoite oli olla 

Filippiinien ensimmäinen presidentti. Hänen ainoa keinonsa oli yrittää saada laki 

hylätyksi hyökkäämällä raivoisasti sitä vastaan ja samalla luvata hankkivansa 

maalleen edullisemman lain. 952  Friendin mukaan Quezon sai kumottua lain 

erityisesti maan sokeriteollisuuden tuella luvaten heille uusia etuisuuksia 

mahdollisen uuden lain myötä.953  David Bernsteinin mukaan tapahtumasta alkoi 

vallan keskittyminen Quezonille. Hän oli lopullisesti päässyt johtavaan asemaan 

Filippiineillä.954 Väite näyttää pitävän paikkansa ainakin siinä suhteessa, että tämän 

jälkeen Quezon ei enää joutunut vastaaviin poliittisiin selkkauksiin. Vallan 

keskittyminen Filippiineillä jatkui aina viime vuosikymmenille asti. 

Poliittiset levottomuudet jatkuivat Filippiinien kansalliskokouksen päätöksestä 

huolimatta vielä vuoden 1934 vaaleissa, joissa ei vältytty kuolonuhreiltakaan. 

Quezon kannattajineen onnistui saamaan vielä suuremman voiton vuoden 1934 

vaaleissa. Hänen johtamansa antit saivat peräti kahdeksan paikkaa senaatin 

yhdestätoista paikasta. Vastaavasti alahuoneen puolella antit saivat 44 paikkaa 48 

paikasta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Quezon saattoi antien avulla johtaa 

kansalliskokousta suvereenisti.955 

Voi otaksua, että itsenäisyyslain hylkääminen Filippiineillä tapahtui 

kaupallisista syistä. Tosiasiallisesti Manuel Quezonin omat poliittiset päämäärät 

johtivat lain kumoamiseen. Ilman Quezonin sinnikästä kamppailua 

kansalliskokous olisi hyvin todennäköisesti hyväksynyt HHC-lain. Toki Quezon 

käytti lain sisältämiä kaupallisia uhkakuvia apunaan kampanjoidessaan lakia 

vastaan. Filippiineillä enemmistö ei ehkä sisäistänyt lain kaupallisia seurauksia 

maan taloudelle. Saattoi myös olla niin, että ei haluttu ymmärtää seurauksia tai 

                                                        
951 NYT, 5.11.1933. 
952 Karnow 1990, 254. 
953 Friend 1963, 191. 
954 Bernstein 1947, 132. 
955 Ks. esim. Golay 1998, 333. 
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sitten itsenäisyys haluttiin mihin hintaan hyvänsä. McCoyn mukaan myös 

Yhdysvalloissa oltiin hyvin tietoisia lain hylkäämiseen johtaneista todellisista 

syistä. 956  Siitä huolimatta, ainakin Ison-Britannian ulkoministeriön saamien 

tietojen mukaan, hylkäämispäätös tuli suurena yllätyksenä amerikkalaisille.957 Toki 

Filippiineillä vallitsi aitoakin tyytymättömyyttä itsenäisyyslakiin – muuten 

Quezonin kamppailu tuskin olisi onnistunut. 

Presidentti Roosevelt yritti vielä vaikuttaa Quezoniin luvaten vedota 

kongressiin, jotta se vielä harkitsisi lain ehtoja. Roosevelt toivoi, että Quezon saisi 

Filippiinien kansalliskokouksen muodollisesti hyväksymään lain, jonka jälkeen 

siihen tehtäisiin tarkistuksia.958 Quezon itse odotti Rooseveltin hallinnolta paljon 

liberaalimpaa suhtautumista häntä ja Filippiinejä kohtaan.959  Varmasti Quezonin 

saama nuiva vastaanotto hänen viime Washingtoninvierailullaan painoi edelleen 

vaakakupissa. 

Miksi sitten puhemies Quezon luotti siihen, että Filippiineille edullisempi laki 

voitaisiin hyväksyä kongressissa? Uusi laki voi olla ehdoiltaan huonompi. 

Woodford Howardin mukaan tähän oli osasyynä Filippiinien uusi kuvernööri Frank 

Murphy; hän oli antanut Quezonin ymmärtää, että Rooseveltin liberaalimpi hallinto 

voi sallia vielä edullisemman lain Filippiineille.960 Joseph Hayden uskoi Quezonin 

luottaneen hyvin paljon omaan suosioonsa Yhdysvalloissa ja etenkin kykyynsä 

käsitellä maan lehdistöä.961 Näin myös Quezon toteaa muistelmissaan.962 

Ison-Britannian Lindsayn mukaan osa maan lehdistöstä kritisoi Quezonia 

kyseenalaistaen hänen todellisia motiivejaan. Esimerkiksi Philadelphia Ledger 

syytti Quezonia tilanteen hyväksikäyttämisestä sen sijaan, että olisi ollut valmis 

tekemään uhrauksia maansa itsenäisyyden puolesta. Lindsay siteerasi myös New 

York Timesia, joka tuntui olevan tyytyväinen filippiiniläisten päätökseen. Lehti 

syytti hylättyä HHC-lakia siitä, että se alun perin oli tehty itsekkäin tarkoituksin; 

lain tarkoitus ei ollut niinkään vapauttaa Filippiinit, vaan asettaa saarilta tuleva 

sokeri tullin alaiseksi. Tämä tosiasiallinen tavoite oli lehden mukaan huomattu sekä 

Yhdysvalloissa että Filippiineillä.963 

                                                        
956 McCoy 1985, 301. 
957 Harrington Simonille 7.10.1933, BDFA, Vol. 17, 229. 
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Filippiinien kansalliskokous vetosi virallisessa päätöslauselmassaan neljään 

kohtaan lain hylkäämisen perustana: Ensinnäkin itsenäisyyslain tuomat muutokset 

Filippiinien ja Yhdysvaltain väliseen kauppaan olisivat kohtalokkaat maan 

taloudelle. Tämä taas vaarantaisi maan sosiaaliset ja poliittiset instituutiot. Toisena 

syynä filippiiniläiset pitivät lain kohtia, jotka rajoittivat siirtolaisuutta 

Yhdysvaltoihin: ankara rajoitus koettiin loukkaavana. Kolmanneksi pidettiin 

Yhdysvaltain hallintoa siirtymäaikana edustavan komissaarin valtaa liian 

epätarkasti määriteltynä. Viimeisenä epäkohtana pidettiin Yhdysvaltain armeijan ja 

laivaston varauksia pitää tukikohtia Filippiineillä siirtymäajan jälkeenkin. Tämä 

filippiiniläisten mukaan rajoitti todellista itsenäisyyttä.964 

Oli todennäköistä, että ainakaan kahteen ensimmäiseen lain 

hylkäämisperusteeseen kongressin maatalousblokki ja länsirannikon 

kongressimiehet eivät tulisi hevillä suostumaan. Yhdysvaltain edustajan toimivalta 

saarilla vaikutti olevan lähinnä tekninen kysymys. Viimeisenä kohtana ollut 

vaatimus tukikohtien poistamisesta saattoi olla jopa toivottavakin monien 

isolationististen kongressimiesten mielestä etenkin, kun maailmanpoliittinen 

tilanne oli selvästi kiristynyt. Kaukoidän lisäksi synkkiä pilviä alkoi ilmestyä myös 

Euroopan suunnalle. Maailmankaupan vakauttamiseksi järjestetty Lontoon 

talouskonferenssi oli epäonnistunut. Yhdysvaltain Berliininlähetystö teki selväksi 

hallitukselleen sen, että Saksa oli lähdössä aggression tielle.965 Vaikka isolationismi 

olikin ensisijaisesti suunnattu Eurooppaa kohtaan – haluttiin yleisesti pysyä erossa 

myös militarismiin vajonneesta Japanista. 

Japania ei vielä tähän aikaan pidetty kovin suurena uhkana, ja eräänkin 

kaupallista tahoa edustavan mielipiteen mukaan Japani piti parempaa huolta 

hallitsemastaan Mantšukuosta kuin Yhdysvallat Filippiineistä. 966  Yllättävä on 

myös Quezonin näkemys puolustuspolitiikasta. Hän ei tuntunut olevan huolissaan 

Japanin mahdollisesta ekspansiosta – pikemminkin hän näki, että Japanin 

viimeaikainen laajentuminen Mantšurian suuntaan saisi sen jättämään Filippiinit 

vähemmälle huomiolle. Sen sijaan hän katsoi, että Japani koki Yhdysvaltain 

sotilaallisen läsnäolon Filippiineillä olevan pysyvä uhka, josta se halusi päästä 

eroon. Käytännössä tämä tarkoitti sodanuhkaa Yhdysvalloille. Mahdollisen sodan 

                                                        
964 Senaatti 22.3.1934 CR, Vol. 78, 5016. 
965  Berliininlähetystön diplomaatti George Gordon esitti kesäkuussa vakavan varoituksen natsien 
valtaannousun aiheuttamasta vaarasta maailmanrauhalle. Vielä painokkaammin asian ilmaisi Saksan- 
suurlähettiläs William Dodd elokuussa 1933. Feis 1933, 295–297. ”Berliner Tageblatt” lehden 
kirjeenvaihtaja Paul Scheffer esitti vastaavia varoituksia jo marraskuussa 1932. Schulzinger1984, 43–
45 
966 Jose De Los Reyes senaattori Quirinolle 21.11.1933, NL, Manuel Quezon papers, Vol. VII. 
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syttyessä Filippiinit voisi olla sodan suurin kärsivä osapuoli. Quezon myös epäili 

Yhdysvaltain intressejä investoida mahdolliseen sotaan, jos Filippiinit oli 

itsenäistymässä. Tästä huolimatta Quezon oli myötämielinen sille, että Yhdysvallat 

voi jatkossa pitää saarilla huoltosatamaa ja jopa laivastotukikohtaa. 967  Täytyy 

muistaa, että Japani ja Filippiinit olivat lähes naapureita ja eläneet sovussa 

vuosisatoja. Mailla oli siten luonnollisemmat ja suvaitsevaisemmat suhteet toisiaan 

kohtaan kuin vaikkapa yhdysvaltalaisiin. Filippiiniläiset kokivat japanilaiset 

rodullisesti läheisemmiksi kuin amerikkalaiset 968.  

Ehkäpä juuri rodullinen läheisyys ja ”aasialaisuus” selittävät sen, miksi 

filippiiniläiset eivät kokeneet Japania uhkana siinä määrin, kuin Yhdysvalloissa 

koettiin. Toinen selittävä tekijä voi olla japanilainen siirtolaisvähemmistö 

Filippiineillä, sillä japanilaisia pidettiin työteliäinä ja yritteliäinä. Japanilaisten 

yritykset työllistivät filippiiniläisiä.969 Kenraalikuvernöörinä toimineen Harrisonin 

mukaan 1910-luvulla viljeltiin Filippiineilläkin ajatusta pan-aasialaisuudesta, 

mutta ajatus ei saanut jalansijaa saarilla.970 

Puhemies Quezon lähti siitä, että HHC-laissa oli niin suuria puutteita, että ne 

vaativat kokonaan uuden itsenäisyyslain. Kaupallista näkökulmaa hän tarkensi 

siten, että täyden itsenäisyyden jälkeen vaadittaisiin ainakin 10 – 15 vuotta, ellei 

peräti 20 vuotta vapaakauppaa, jotta riittävä sopeutuminen olisi mahdollista. 

Quezon muistutti, että Yhdysvallat oli sallinut Espanjalle – viholliselleen - kymmen 

vuotta sopeuttamisaikaa, kun sen vapaakauppa Filippiinien ja Kuuban kanssa 

päättyi. Quezon oli valmis hyväksymään kiintiöt vientiin, mutta niitten tuli olla 

riittävän suuria – eivät sitä luokkaa, kuin kongressin keskusteluissa oli tullut ilmi. 

Lisäksi Quezon tähdensi, että Yhdysvalloilla ja itsenäisellä Filippiineillä voisi olla 

molempia hyödyttävä loistava tulevaisuus rakennettaessa kauppaa 

kahdenkeskiseltä pohjalta.971 

Lähes välittömästi lain hylkäämisen jälkeen Filippiinien kansalliskokouksessa 

alettiin käsitellä lakia, joka rajoittaisi sokerintuotantoa. Kovin helppo keskustelu 

tästä ei muodostunut, sillä menettelytavasta, jolla tuotantoa leikattaisiin, oli vaikea 

päästä yksimielisyyteen. Uusi itsenäisyyslähetystö oli jo lähtenyt matkalle 

mannermaalle, kun tuotannonleikkausasiaa puitiin kansalliskokouksessa. Quezon 

joutuikin kovalla kädellä ohjailemaan kansalliskokouksen kulkua ja lain käsittelyä 

                                                        
967 Quezon Murphylle 7.11.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
968 Guevara edustajainhuoneessa. CR, Vol. 69, 4020. 
969 Kalaw 1919b, 43. 
970 Harrison 22, 281. 
971 Quezon Murphylle 7.11.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
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Yhdysvaltain-matkaltaan käsin, mutta kansalliskokouksen oli silti vaikea päästä 

yksimielisyyteen sokerintuotannon rajoittamisesta.972 

Vaikuttaa siltä, että poliittisen tappion kokeneilla Osmenalla ja Roxasella oli 

vaikeuksia niellä tappionsa. Heitä syytettiin erinäisten protestien järjestämisistä ja 

protestimielialan lietsomisesta.973  He jäivät kansalliskokouksen johtohenkilöiksi, 

kun Quezon matkasi itsenäisyyslähetystönsä kanssa Washingtoniin. Olikin 

odotettavissa, että – vanhaa sananlaskua lainaten - hiiret hyppivät pöydällä, kun 

kissa oli poissa. 

5.2 Uusi hallinto tuo muutoksia ulkopoliittiseen suhtautumiseen 

Keväällä 1933 oltiin Yhdysvaltain ulkopolitiikassa odottavalla kannalla. 

Presidentti Roosevelt oli tuonut suhteellisesti vähän julki ulkopoliittisia 

näkemyksiään vaalikampanjansa aikana ja ennen virkaanastumistaan. 974 

Ulkoministerin tehtävästä väistyvä Stimson kävi kevään aikana useita neuvotteluja 

Rooseveltin kanssa toivoen saavansa jatkuvuutta aloittamalleen jyrkemmälle 

Kaukoidänpolitiikalleen. Stimsonin mukaan Roosevelt osoittautui varovaiseksi 

Kaukoidän suhteen. Hän lupasi kuitenkin tukea Stimsonin linjaa Kaukoidässä.975 

Friendin saamien tietojen mukaan Stimson haki Rooseveltilta tukea myös 

HHC-lain kumoamiseen. Näytti kuitenkin ilmeiseltä, että Roosevelt ei ollut halukas 

sekaantumaan asiaan ja avaamaan uudelleen Filippiinien-kysymystä. Eräässä 

lausunnossaan Roosevelt oli todennut Quezonin joutuneen säälittävään ja vaikeaan 

asemaan, eikä hän uskonut Quezonin pystyvän torjumaan itsenäisyyslakia 

Filippiinien kansankokouksessa. 976  Ymmärrettävästi liittovaltion todella vaikea 

taloudellinen tilanne oli kiinnittänyt Rooseveltin päähuomion kotimaan 

tilanteeseen. 

Mikä sitten oli presidentti Rooseveltin ulkopoliittinen linja? Monet tutkijat 

korostavat oikeistodemokraattisen lehdistökeisarin, William Randolph Hearstin 

vaikutusvaltaa Rooseveltiin. Hearstilla uskotaan olleen erityinen vaikutus siihen, 

                                                        
972  Buencamino Quezonille 11.11.1933; Quezon Buencaminolle 11.11.1933; Quezon Clarinille 
11.11.1933; Quezon Yulolle 11.11.1933; Recto ja Paredes Quezonille 21.11.1933, NL, Rare Serials in 
Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
973 Sotto Russel & Tavennerille 28.11.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon 
Papers. 
974  Rooseveltin puheissa ulkopolitiikaa koskevat lausunnot olivat usein maltillisempia kuin itse 
demokraattisen puolueen ohjelmissa. Democratic Platform of 1932, HUSPP, Vol. 3, 1967–1970, 1981–
1989; Franklin D. Roosevelt’s Inaugural Address, 4.3.1933. DHAL, Vol. 7, 63–66. 
975 Stimson 1947, 292–293. 
976 Friend käyttää lähteenä Rooseveltin kirjettä Joseph Tumultylle (20.1.1933). Friend 1965, 109. 
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että Roosevelt suuntautui kansainvälisestä politiikasta isolationismiin päin.977 Näin 

saattoi hyvinkin olla. Uudempi Rooseveltia koskeva tutkimus ei ota tähän 

väitteeseen kantaa. Alan Brinkleyn mukaan Roosevelt omaksui jo 

ministeriaikanaan voimakkaan wilsonistisen suhtatumisen ulkopolitiikkaan, mutta 

hän käytännön syistä joutui presidenttikautensa aluksi keskittymään lähes 

yksinomaan vaikeaan sisäpoliittiseen tilanteeseen.978 

Melvin Small puolestaan väittää, että Rooseveltin ulkopolitiikan suurin ohjaaja 

oli kansan mielipide. Hänen avustajansa hyödynsivät ahkerasti George Gallupin979 

vastikään kehittelemiä tutkimuksia ja mittausmenetelmiä yleisestä mielipiteestä.980 

Smallin väite varmaan sopii vaalikampanjoinnin aikaan. Myöhempi poliittinen 

elämä osoitti, että Roosevelt oli hyvinkin vahvasti suuntautunut ja paneutunut 

ulkopolitiikkaan. 

Charles A. Beard puolestaan katsoo, että Roosevelt valitsi tietoisesti 

isolationistisen linjan. Hän pyrki kuitenkin passiivisuudellaan peittämän 

linjansa.981 Presidentin riippuvuus yleisestä mielipiteestä oli hyvin ymmärrettävää. 

Vasta valittu presidentti tuli tarvitsemaan kaiken mahdollisen tuen alkaessaan 

toteuttaa uutta talouspoliittista ohjelmaansa yhä pahenevan laman keskellä. Hän 

ilmeisen tietoisesti valitsi matalan profiilin ulkopolitiikan suhteen. Roosevelt mitä 

ilmeisimmin ajatteli, että radikaalin talouspolitiikkansa onnistumiseksi hän tarvitsi 

myös isolationistien tuen. Durosellen tietojen mukaan myös demokraattisen 

puolueen sisällä siirryttiin selvästi isolationistisempaan suuntaan 982 . Tämä 

selittynee osaltaan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja kotimaan ongelmista 

johtuvaksi. Sama ilmiö on yleinen tänäkin päivänä. 

Mikään keltanokka Roosevelt ei ollut Kaukoidän ja Filippiinien asioiden 

suhteen. Hän toimi Wilsonin hallituksessa apulaislaivastoministerinä ja oli siten 

hyvin perillä Kaukoidän asioista. Erityinen episodi tapahtui, kun Roosevelt otti 

kantaa Kaukoidän tilanteeseen vuonna 1921 julkaisemassaan 

artikkelissa ”Voimmeko luottaa Japaniin?”. Artikkelin pääsisältö oli, että Japani ei 

olisi uhka Amerikan mantereelle, mutta halutessaan Japani voisi valloittaa ja pitää 

                                                        
977 Ks. esim. Duroselle 1945, 223–227; Perkins 1952, 18–19; Adler 1965, 148. 
978 Brinkley 2010, 14, 65–66. 
979 George Horace Gallup (1901–1984) tutki mielipiteitä North Westerinin yliopistossa. Hän siirtyi 
Young & Rubicam -nimisen mainostoimiston palvelukseen ja teki siellä mielipidetutkimuksia sen 
asiakkaille.  Näin hänestä tuli alan ensimmäinen markkina- ja mielipidetutkimuksen johtaja ja 
edelläkävijä. Vuonna 1935 hän perusti American Insitite of Public Opinion. George Gallup jäi historiaan 
antaen nimensä järjestelmällisille mielipidekyselyille. 
980 Small 1996, 69. 
981 Beard 1946, 131–155. 
982 Duroselle 1945, 227–228. 
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Filippiinit sekä Guamin. Artikkeli herätti huomiota, ja Rooseveltia syytettiin jopa 

tappiomielialan lietsonnasta. Roosevelt puolustautui sillä, että päätös jättää nämä 

molemmat saaristot linnoittamatta ”…ei ollut pelkuruutta tai tyhmyyttä vaan 

järkeen perustuva teko.” 983  Rooseveltin kirjoitus osoittaa, että hän kykeni 

rohkeisiin päätelmiin ja uskalsi tuoda ne esille julkisesta tai yleisestä mielipiteestä 

välittämättä. Tämän kaltainen toiminta kuvastaa hänen rohkeuttaan 

myöhemminkin presidenttinä. 

Valkoisen talon sisäasioihin suuntautuneen politiikan seurauksena 

ulkoasiainministeriön osastot ryhtyivät toimimaan jossain määrin 

autonomisemmin. Ilmiö sai ikään kuin hiljaisen suostumuksen, ja presidentti 

seurueineen saattoi keskittyä sisäpolitiikkaan. Tämä asetelma alkoi muuttua vasta 

pari vuotta myöhemmin, kun Rooseveltilla alkoi olla enemmän aikaa ja hän ehti 

tehdä huomiota ulkomaailman asioista. 984  Näytti ilmeiseltä, että Stimsonia 

ulkoministerinä seurannut Cordell Hull 985  tuli saamaan vapaat kädet 

ulkopolitiikassaan. Frank Freidelin mukaan Hull koki jopa olevansa aika lailla 

eristyksissä Rooseveltin johtamasta päivänpolitiikasta.986  Toisaalta tämän saattoi 

nähdä niinkin, että Roosevelt luotti Hulliin. 

Maan ulkopolitiikan toteuttaminen delegoitui aikaisempaa enemmän 

ulkoministerille ja senaatille.987 Minkälainen oli sitten Stimsonia ulkoministerinä 

seuranneen Cordell Hullin ulkopoliittinen näkemys? Hän oli ollut kongressin jäsen 

jo lähes kolme vuosikymmentä. Hull tunnettiin aiemmin erityisesti Kansainliiton 

puolestapuhujana. Alan Brinkleyn mukaan Hull oli Rooseveltin tavoin omaksunut 

wilsonistisen suhtatumisen ulkopolitiikkaan. Woodrow Wilsonin luoman 

suuntauksen mukaan Yhdysvalloilla katsottiin olevan tärkeä rooli 

maailmanpolitiikassa demokraattisten ja liberaalien arvojen turvaajana.988 Valdo H. 

Heinrichin mukaan Hull luotti ja tukeutui voimakkaasti apulaisiinsa ja erityisesti 

                                                        
983 Golay 1998, 323. 
984 Ks. esim. Beard 1946, 134–135; 143–144; Kennedy 1996, 436; Heinrichs 1972, 252–253. 
985 Cordell Hull (1871 – 1955), demokraatti Tenneseestä, joka valittiin edustajainhuoneeseen vuonna 
1906, senaattiin 1930 ja ulkoministeriksi keväällä 1933. Yhden uudehkon tulkinnan mukaan hän 
kannatti sekä taloudellista että sotilaallista aseistariisuntaa. Edellisellä tarkoittaa sitä, että hän piti 
tärkeänä poistaa kansainvälisen kaupan esteitä. Utley 1997, 319–321. 
986 Ulkoministeri Cordell Hull kutsui Rooseveltia leikkimielisesti nimellä ”That man across the street 
who never tell me anything”. Freidel 1990, 108. 
987 Perustuslain mukaan Yhdysvaltain ulkopolitiikan johtaminen kuuluu presidentille. Käytännössä hän 
voi delegoida johtamista ulkoministerille ja senaatille, jotka käytännössä useimmiten hoitavatkin 
ulkopolitiikkaa. Graebner 1961, 5–6. 
988 Brinkley 2010, 14, 65–66. 
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ulkoasiainhallinnon osastopäälliköihinsä.989  Voi toisaalta pohtia, oliko kyseessä 

riippuvaisuus vai asioiden taitava delegointi. 

Myöhemmin ulkoministerinäkin toiminut Dean G. Acheson toteaa 

muistelmissaan ulkopolitiikan hoitamisen olleen käytännössä taitavien 

osastopäälliköiden käsissä, osastopäälliköiden, joita Acheson vertasi 

feodaaliparoneihin. Näistä päälliköistä hän toi esille erityisesti Stanley K. 

Hornbeckin990, joka johti Kaukoidän osastoa. Dean Achesonin mukaan Hornbeck 

ajoi konservatiivista linjaa, ja hän pyrki jatkamaan Aasian politiikkaa olemassa 

olevista rakenteista kiinni pitäen. 991  Ulkoministeriössä myös työskennelleen 

Herbert Feisin mukaan Hornbeck yhdessä Kiinan ja Japanin suurlähettiläiden 

kanssa ajoi linjaa, jonka mukaan Japanin painostaminen tuli lopettaa ja piti 

hyväksyä syntynyt tilanne Kiinassa. Näin vähennettäisiin huomattavasti 

sodanuhkaa maiden välillä.992  Mikäli Hornbeck näin väitti, voisi olettaa hänen 

olleen ainakin jossain määrin eri linjoilla Stimsonin kanssa. Osastopäällikkö 

Hornbeckillä oli asemansa puolesta keskeinen asema Filippiinienkysymyksessä. 

Hornbeckin rooli tulee enemmän esille kaupallisia kiistoja koskevissa asioissa 

myöhempänä tässä tutkimuksessa. 

Yhdysvaltain taloudellisen tilanteen parantaminen oli uuden hallituksen 

ensisijainen tehtävä. Presidentti Rooseveltiin keskittyneen tutkimuksen mukaan 

kevään 1933 kuluessa selvisi, että kansainvälisellä taloudellisella yhteistyöllä ei 

ollut sijaa Rooseveltin New Deal -ohjelmassa, vaan ohjelma painottui kansallisiin 

kysymyksiin 993 . Toisaalta väitetään, että Roosevelt henkilökohtaisesti halusi 

madaltaa kansainvälisen kaupan esteitä, mutta monet hänen läheisistä 

neuvonantajistaan halusivat jopa kiristää suojatulleja entisestään.994 Tämä asetelma 

                                                        
989 Heinrichs 1972, 252. 
990 Stanley Kuhl Hornbeck toimi Division of Far East -osaston päällikkönä vuosina 1928–1941. Hän 
vietti useita vuosia Kaukoidässä. Häntä pidettiin yhtenä Kaukoidän asioiden merkittävimpänä 
asiantiuntijana. DFE oli suhteellisen pieni ja käsitti vain 16 virkamiestä (750 koko ulkoministeriössä). 
Vuonna 1933 budjettia leikattiin rajusti: DFE:n budjetti pieneni 18 miljoonasta 13,5 miljoonaan. 
Hornbeckin lähimpinä avustajina ja sijaisina toimivat William R. Castle, Jr ja William Phillips. Ks. esim. 
Thomson 1973, 82–84. 
991 Acheson 1969, 15. 
992  Suurlähettiläät Josep C. Grew (J) ja Nelson Johnson (K). Feis 1933, 301. Feis itse tunnettiin 
kansainvälisen kaupan kärkevänä puolustajana. Schulzinger 1984, 38. 
993  New Deal tähtäsi erityisesti maataloustuotteiden hintojen nostamiseen. Ks. esim. Richard S. 
Kirkendall 1981, 62–68. 
994 Neuvonantajaista etenkin Raymond Moley ja Rexford G. Tugwell olivat taloudellisen nationalismin 
kannattajia. Freidel 1990, 104–105. 
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tuli selkeästi esille kesällä 1933, kun Roosevelt aiheutti kansainvälisen 

talouskonferenssin995 kariutumisen tuloksettomana.996 

Valtiovarainministerinä toimineen Henry L. Morgenthaun mukaan Rooseveltin 

oli kaikessa asetettava kotimaiset asiat etusijalle talousohjelmansa 

onnistumiseksi. 997  Filippiineiltä tuleva halpatuonti oli ristiriidassa Rooseveltin 

talouden uudistusohjelman kanssa, sillä ohjelman ensisijainen tehtävä oli saada 

maataloustuotteiden hinnat nousemaan. Nämä tekijät antoivat viitteitä siihen 

suuntaan, että ainakaan kaupallisten edellytystensä parantamiseen Filippiinit ei 

tulisi saamaan tukea Rooseveltin hallinnolta. 

Mitä uuteen maaliskuussa ensimmäisen istuntokautensa aloittaneeseen 

senaattiin tuli, oli se luultavasti vieläkin myötämielisempi itsenäisyydelle kuin 

edellinen, sillä demokraateilla oli peräti 22 paikan enemmistö. 998  Myös 

ulkoasiainvaliokunta (SCFR) koki melkoisia muutoksia. Demokraatit saivat 14 

paikkaa kaikkiaan 23 paikasta. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin 

demokraattien Key Pittman. Tämä Nevadan osavaltion senaattori tunnettiin 

erityisen kiihkeänä isolationismin kannattajana ja patrioottina.999 

Oli aavistettavissa, että ulkoministeri Hullin ja senaattori Pittmannin 

yhteistyöstä ei tulisi miesten erilaisuuden vuoksi kovinkaan hedelmällistä. Tämän 

Hull tuokin muistelmissaan julki.1000 Tosin jotkut tutkijat, kuten Wayne S. Cole, 

kyseenalaisesti väittävät että Pittmann ja Hull olivat hyviä ystäviä ja että Pittman 

vastusti liiallista isolationalismia sekä peräänkuulutti sotilaallisen valmiustilan 

nostamista Tyynellämerellä.1001 

Adlerin mukaan republikaanien kokenut Borah-Johnson-parivaljakko käytti 

useimmiten todellista vaikutusvaltaa senaatin ulkoasiainvaliokunnassa.1002  Tämä 

antoi viitteitä siihen, että valiokunnan suhtautuminen tuskin tulisi muuttumaan 

ainakaan myönteisempään suuntaan filippiiniläisiä kohtaan. 

                                                        
995  London Economic Conferencen uskottiin lopettavan koko maailmaa ahdistaneen laman. Sen 
tavoitteita oli mm. valuuttojen vakauttaminen ja kansainvälisen kaupan elvyttäminen. Roosevelt ns. 
Bombshell-viestillään eväsi Yhdysvaltain osallistumisen sopimuksiin, jolloin konferenssin työ kuihtui 
kokoon. Kennedy 1996, 428–429. Tapahtumaa on pidetty hyvin valitettavana, jopa suurimpana 
yksittäisenä syynä toiseen maailmansotaan. Feis 1933, Introduction. 
996 Blom 1958, 64–65. 
997 Presidentin läheisenä ystävänä Morgenthaulla lienee ollut tärkeä vaikutus presidentin päätökseen. 
Sitä hän ei tosin elämänkerrassaan tuo julki. Blom 1959, 64–65. 
998 Kongressi 5.3.1933 CR, Vol. 77, 3–4. 
999 Ks. esim. Dennison 1942, 192–193. 
1000 Hull 1948, 216. 
1001 Cole 1973, 307. 
1002 Adler 1965, 157. 
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Uusi demokraattien hallinto aiheutti heilahdusliikkeen Yhdysvaltain 

laivastossa. Säästöjä saavuttaakseen presidentti Hoover leikkasi yli 30 prosenttia 

laivaston menoista vuonna 1932. Samassa yhteydessä hän peruutti kuuden 

risteilijän rakentamisen, mihin kongressi oli jo myöntänyt varat. 1003  Entisenä 

laivastoministerinä Roosevelt antoi virkaan astuttuaan uutta toivoa ja uskoa 

laivastolle. Myös kongressissa tehtiin useita aloitteita laivaston määrärahojen 

kasvattamiseksi. Yksi aloitteista johti ns. Vinson–Trammel-lain hyväksymiseen 

keväällä 1934. Laki lisäsi huomattavasti määrärahoja laivaston rakentamiseen.1004 

Laivanrakennusteollisuudella oli voimakas lobbauskoneisto Washingtonissa ja 

läheiset suhteet useisiin senaattoreihin. John E. Wiltz väittää, että lobbaajien 

taktiikkaan kuului pitää ulkopoliittisia uhkia yllä. Heille oli edunmukaista, että 

puolustettava vesialue pysyisi mahdollisimman suurena.1005 Kyseisen teollisuuden 

etujen mukaista oli myös pysyä Filippiineillä mahdollisimman pitkään. 

Tunnettu lehdistökeisari Roy W. Howard näki yhteyksiä laivaston alasajossa ja 

Filippiineistä luopumisessa. Tähän puuttui myös puhemies Quezon todeten, että 

Yhdysvallat eivät voi kovin vakuuttavasti käyttää argumenttina Filippiinien 

ulkopoliittista haavoittuvaisuutta itsenäisenä valtiona, jos Yhdysvalloilla ei ollut 

enää todellista kykyä huolehtia saariston koskemattomuudesta.1006 

Koska presidentti Roosevelt tuki laivaston laajamittaista vahvistamista, voi 

olettaa, että hän katsoi Filippiinien puolustuksen kuuluvan jatkossakin liitovaltiolle. 

Tässä saattoi tapahtua muutos, sillä Rooseveltin taloudellisena neuvonantajana 

toiminut Herbert Feis väittää Rooseveltilla olleen ennen virkaanastumistaan se 

käsitys, että Filippiinit kuului Yhdysvaltain strategisen puolustusalueen 

ulkopuolelle. Tämän käsityksen Roosevelt oli saanut toimiessaan Wilsonin 

hallituksen laivastoministerinä, jolloin Filippiinit oli itse asiassa kuulunutkin 

silloisen ”Orange Planin”1007 mukaisen puolustusalueen ulkopuolelle.1008 

Miten sitten puolustuskysymykset liittyivät Filippiinien itsenäistymiseen? 

Charles A. Beardin mukaan näin jälkeenpäin on nähtävissä selvä yhtäläisyys siinä, 

                                                        
1003 Ks esim. Heinrichs 1973, 198–199. 
1004 Laivaston rakennusohjelma sisälsi 2 lentotukialusta, 4 risteilijää, 20 hävittäjää ja muita kevyempiä 
aluksia. Heinrichs 1973, 199; Gardner & LaFeber & McCormick 1973, 364. 
1005 Wiltz 1963, 100–103. 
1006 Quezon Howardille 11.7.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
1007 Yhdysvaltain puolustusstrategiaa Japania kohtaan oli nimeltään ”Orange Plan”. Sen perusta oli 
suunniteltu jo vuosisadan vaihteessa. Ks. esim. Matloff – Snell 1953, 6–7, 43. Varsinainen suunnitelma 
hyväksyttiin vuonna 1924. Sen mukaan Yhdysvallat voisi menestyksekkäästi sotia Japania vastaan, 
vaikka Tyynenmeren päälaivasto ei olisi Kaukoidässä. WPO:ta kritisoitiin liian optimistisena ja jopa 
naivina. Ks. esim. Meixsel 2003, passim. 
1008 Feis 1933, 57–58. 
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että Filippiinien hallussapidossa oli loppujen lopuksi enemmän kysymys 

laivastosta ja sen määrärahoista.1009 Voi siis ajatella, että Rooseveltin ja kongressin 

myöntämät suuremmat määrärahat laivastolle lisäsivät myös halua pitää Filippiinit 

Kaukoidän tukikohtana. 

George E. Taylor huomauttaa, että oli lähinnä ”kosmeettista” spekuloida 

Filippiinien kyvyllä puolustaa itseään. Jos saarilla ei ollut täyttä oikeutta hoitaa 

ulkopolitiikkaansa, ei se pystynyt turvaamaan olemassaoloaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Pienenä maana sen täytyi pystyä liittoutumaan vapaasti, tai 

ainakin sillä tuli olla oikeus hoitaa itse ulkopoliittiset suhteensa. Taylor jatkaa, että 

Filippiinien puolustuskysymyksessä oli pikemminkin kysymys Yhdysvaltain 

sotilaallisesta läsnäolosta läntisellä Tyynellämerellä. Tähän läsnäoloon liittyivät 

monet muut Filippiinejä merkittävämmät tekijät, kuten Aasian kauppa.1010 

Filippiinien puolustus oli siis Yhdysvalloille ennen kaikkea taloudellinen 

kysymys. Saaristo oli Yhdysvaltain kongressien ja hallitusten toimien seurauksena 

joutunut täysin riippuvaiseksi vapaakaupastaan emämaahansa. Saarten tuottamasta 

sokerista ja tupakasta kaksi kolmasosaa vietiin Yhdysvaltoihin. Kookosöljystä, 

joka oli sokerin jälkeen tärkein vientituote, rahdattiin emämaahan peräti 98 

prosenttia.1011 

Yhdysvalloille Filippiinien suomat mahdollisuudet markkina-alueena olivat 

vähintäänkin houkuttelevat. Sen oman runsaslukuisen väestön lisäksi 3 000 

tuhannen kilometrin säteellä pääkaupunki Manilasta asui yli 650 miljoonaa ihmistä. 

Filippiinien asiantuntija Peter W. Stanleyn mukaan monilla amerikkalaisilla 

tahoilla oli intressi myöntää Filippiineille itsenäisyys, kuitenkin niin, että kaikki 

mahdolliset ”siirtomaaedut” voitiin säilyttää.1012  Stanley ei kylläkään tarkemmin 

erittele, mitä nämä tahot olivat. 

Toisaalta Filippiinit oli aiheuttanut liittovaltiolle myös raskaita menoja. On 

laskettu, että vuoteen 1934 saakka Filippiinit tuli maksamaan Yhdysvalloille 

erilaisina menoina 835 000 000 dollaria. 1013  Tätä laskelmaa itsenäisyyden 

kannattajat usein siteerasivatkin kongressissa. 

Kotimaassa ilmaantui maataloustuottajille uusia ongelmia. Erityisesti 

sokerijuurikkaan- ja maidontuottajien tilanne huononi entisestään. 

Maatalousministeriö oli syyskuussa 1933 hylännyt kansainvälisen 

                                                        
1009 Beard 1946, 139. 
1010 Taylor 1964, 68. 
1011 Ks. esim. Bisson 1945, 55. 
1012 Stanley 1972, 310. 
1013  Summaan sisältyy vuosisadan vaihteessa filippiiniläisiä vastaan käyty sota (190 000 000 $). 
Tutkimuskomitean raportti, CR, Vol. 79, 6843. 
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sokerintuotantoa rajoittavan sopimuksen. Sokerin ylituotanto aiheutti kaaosmaisen 

tilanteen. Presidentti Roosevelt esitti sokerijuurikaspeltojen rajua kesannointia. 

Monet hänen hallituksensa ministerit olivat kuitenkin ehdotusta vastaan.1014 

 Demokraattien puolueohjelmaan kuuluivat alhaisemmat tullit ja 

kansainvälisen kaupan tukeminen. Enemmistöasemaan päässeet demokraatit 

pyrkivätkin laskemaan tulleja ulkomaan kaupan elvyttämiseksi. Tulleja kautta 

linjan alentavan lain sijaan demokraatit ryhtyivät ajamaan lakia, joka soi 

presidentille oikeuden solmia kahdenvälisiä kauppasopimuksia tullien 

alentamiseksi. Korkeiden tullien kannattajat, joiden joukossa oli suurin osa 

maatalousblokkia, hyökkäsivät hanketta vastaan. Viljelijäjärjestöt painostivat 

kongressin jäseniä taistelemaan tullitariffien alentamista vastaan. Demokraatit 

saivat kuitenkin tulleja kahdenkeskeisin sopimuksin alentavan ”Reciprocal Trade 

Agreement Act” -lain hyväksytyksi kongressissa keväällä 1934.1015 Vaikea sanoa, 

onko tämä merkki siitä, että protektionistinen kauppapolitiikka alkoi rakoilla. 

Mikäli näin oli, saattoi lain hyväksyminen johtaa liberaalimpaan suhtautumiseen 

myös Filippiinejä kohtaan. 

Samoihin aikoihin oli valmisteilla toinen laki, joka toteutuessaan saattoi 

koskea myös Filippiinientuontia. Presidentti Roosevelt ajoi kongressissa Jones-

Costigan-lain nimellä tunnettua lakia. Sen tarkoituksena oli saada sokerin hinta 

nousemaan ja takaamaan paremmat tulot kotimaisille sokerijuurikas- ja 

ruokosokerin tuottajille rajoittamalla samanaikaisesti tuotantoa, mutta maksamalla 

tuotantopalkkiota. Samalla oli tarkoitus lisätä tuontia Kuubasta, mutta rajoittaa 

tuontia Filippiineiltä ja Havaijilta. Lakiin sisältyi myös kohta, joka soi 

maatalousministerille oikeuden säätää tuontikiintiöitä manner-Yhdysvaltain 

ulkopuolelta tulevalle tuonnille lyhyelläkin aikavälillä. Filippiineillä tähän 

suhtauduttiin kriittisesti, sillä oli oletettavissa, että tuontikiintiötä pienennettäisiin 

Filippiinien osalta.1016 

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen saaristoasiain valiokunta vetosi 

lakikeskustelun alkuvaiheessa maatalousministeri Henry A. Wallaceen, jotta 

mitään konkreettista ei esitettäisi ennen, kuin HHC-lain ratifiointi olisi saatettu 

päätökseen Filippiinien kansalliskokouksessa. Valiokunnan huolena oli, että 

Filippiinientuontia koskevat muutokset saattaisivat aiheuttaa tarpeetonta 

                                                        
1014 Ks. esim. Friend 1965, 142. 
1015 Sayre 1957, 170. 
1016 Roosevelt, 1938, 219–221; PH, 24.2.1934. 
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hämmennystä ja sekaannusta saarilla. 1017  Tästä huolimatta Filippiinien 

kansalliskokous esitti elokuussa 1933 julkilausuman, jossa vaadittiin, että 

suunnitellut kiintiöt kumotaan ja että Filippiinejä tulee kohdella tasa-arvoisesti 

muiden Yhdysvaltoihin kuuluvien alueiden kanssa.1018  Jones-Costigan-laki olisi 

saattanut vaikuttaa HHC-lakikiistaan Filippiineillä. Pahin poliittinen kädenvääntö 

asiassa oli käyty jo ennen, kuin Jones–Costigan-laki hyväksyttiin keväällä 1934. 

Filippiinit ei ollut esillä kongressissa ennen vuoden 1934 maaliskuun alkua, 

lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä lakialoitteita. Yksi näistä alotteista liittyi 

työttömyyteen, joka vaikeutui edelleen Yhdysvalloissa, ja joka kohtasi etenkin 

filippiiniläisiä siirtolaisia. Suuri osa heistä matkusti kodittomana pitkin 

liittovaltiota etsien mitä tahansa työtä miltei millä tahansa palkalla. 

Kongressiedustaja Samuel Dickstein New Yorkista teki lakialoitteen, joka 

mahdollistaisi työttömien filippiiniläisten matkustamisen liittovaltion 

kustannuksella takaisin Filippiineille. Dicksteinin selvitysten mukaan jopa 30 000 

filippiiniläistä oli halukas palaamaan kotisaarilleen, mikäli se olisi taloudellisesti 

mahdollista. Kaikkiaan Yhdysvalloissa oli noin 45 000 filippiiniläistä. Dicksteinin 

lakiesitys ei kuitenkaan edennyt edustajainhuoneessa.1019 Tosin vajaat kaksi vuotta 

myöhemmin säädettiin vastaava laki. 

5.3 Uutta itsenäisyyslakia muotoillaan yhteistyössä 

itsenäisyyslähetystön kanssa 

Yleinen ilmapiiri kongressissa ja uudessa hallinnossa oli sellainen, että 

Filippiinien-kysymystä ei haluttu enää käsitellä, vaan sitä pidettiin jo loppuun 

käsiteltynä. Presidentti Roosevelt oli vaitonainen asian suhteen lehdistön kysellessä 

asiasta. 1020  Kun takaraja HHC-lain hyväksynnälle kului umpeen tammikuussa, 

herätti se joissakin kongressiedustajissa närkästystä. Esimerkiksi Louisianan Numa 

F. Montet kritisoi kärjekkäästi teollisuutensa etuja Filippiineillä ajavia politiikkoja 

ja kapitalisteja oman asiansa ajamisesta ja siitä, että pyrittiin oppourtunisesti 

                                                        
1017 HCTIA:n puheenjohtaja Wallacelle 30.5.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. 
Quezon Papers.  
1018 Maatalousministeriön lakiluonnoksen mukaan kiintiö oli noin 32 prosenttia vuoden 1932 tuonnista. 
Murphy Parkerille 11.8.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
1019 CR, Vol. 77, 5029–5031. 
1020 Valkoisen talon lehdistötilaisuus 24.1.1934. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, Vol. 1, 606–
607. 
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saamaan itselle vielä enemmän taloudellista hyötyä.1021 Nämä muutamat kärjekkäät 

kommentoijat olivat odotetusti sokeri- ja maidontuotanto-osavaltioiden edustajia. 

Voisi tosin luulla, että lakia alun perinkin vastustaneille tilanne soi uuden 

mahdollisuuden muuttaa lakia. Myös Stanley Karnowin mukaan kongressissa 

suhtauduttiin Filippiinien tapahtumiin paheksuen. Osattiin odottaa, että puhemies 

Quezon olisi pian Yhdysvalloissa uusine vaateineen.1022  Kirk väittää mielialan 

Quezonia kohtaan olleen jopa vihamielisen tyyliin: ”…[itsenäisyys]lakiahan kyllä 

voi muuttaa - mutta ei ainakaan Filippiineille edullisempaan suuntaan.”1023 

Filippiineiltä oli saapunut uusi itsenäisyyslähetystö Washingtoniin joulukuun 

lopulla 1933. Lähetystön kokoonpano täydentyi vielä ennen lähtöä Filippiineiltä. 

Lopulta siihen kuuluivat Quezonin ja hänen sihteerinsä Jose A. De Jesuksen lisäksi 

senaatin enemmistöjohtaja Elpidio Quirino, maatalous- ja vt. valtiovarainministeri 

Vicente Singson, senaattori Isauro Gabaldon sekä neuvonantajat Jose P. Melencio, 

Carmen A. Melencio, Catalino Cavino ja Antonio Quirino. 1024  Lähetystön 

kokoonpano poikkesi aikaisemmista lähetystöistä siinä, että poliitikkoja oli 

vähemmän ja valtaosa lähetystöön kuuluvista oli neuvonantajia. Ilmeisesti tämä oli 

Quezonin taktinen siirto, tai sitten hän halusi asiantuntemusta mahdolliseen uuden 

lain säätämiseen. 

Saavuttuaan Washingtoniin Quezon neuvotteli ensimmäiseksi sotaministeri 

Dernin kanssa. Patrick J. Hurleytä sotaministerinä seuranneen George Dernin 

väitetään olleen Quezonin kanssa samaa mieltä siitä, että HHC–laki olisi johtanut 

ennen pitkää levottomuuksiin saarilla.1025  Ison-Britannian suurlähettiläs Lindsay 

uskoi, että Filippiinien-kysymys oli kokonaisuudessaan outo Dernille.1026 Lindseyn 

näkemys vaikuttaa oikealta, sillä Dern oli huomattavasti passiivisempi Filippiinien-

kysymyksen suhteen kuin edeltäjänsä. Dern oli enemmän kotimaan asioihin 

suuntautunut ja alun perinkin Roosevelt kaavaili hänelle sisäministerin tehtävää. 

Häneltä puuttui edeltäjäänsä verrattuna upseeri- ja armeijatausta. 

Sotaministeri Dernin aloitteesta kiireinen Roosevelt otti itsenäisyyslähetystön 

vastaan joulukuun 27. päivänä 1933. Lyhyessä tapaamisessa Roosevelt pyysi 

                                                        
1021  CR, Vol. 78, 883–884. Filippiinien kansalliskokouksen olisi tullut ratifioida itsenäisyyslaki 
viimeistään 17.1.1934. 
1022 Quezon kohtasi toruvan ilmapiirin saapuessaan Washingtoniin marraskuussa. Karnow 1990, 255. 
1023 Kirk 1936, 126. 
1024 Quezon Coxille 13.12.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
1025 Friend 1965, 138. 
1026 Presidentti oli tosin ottanut lähetystön virallisesti vastaan sen saavuttua Yhdysvaltoihin. Lindsay 
Simonille, 18.1.1934 BDFA, Vol. 17, 231. 
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lähetystöä laatimaan uuden ehdotuksen Filippiinien itsenäisyyslaiksi.1027 Ilmeisesti 

Roosevelt koki asian myös kiusallisena. Quezon muistelee Rooseveltin 

ymmärtäneen häntä hyvin ja pitäneen tärkeänä, että armeija vedettäisiin 

mahdollisimman pian pois saarilta suvereniteetin vahvistamiseksi. 1028  Stanley 

Karnowin mukaan Roosevelt varoitti Quezonia maatalousblokin yhä voimakkaasta 

edustuksesta kongressissa. Taloutta koskevia parannuksia oli yhä hyvin vaikea 

saada hyväksytyksi. Mikäli lain taloudellisia ehtoja muutettaisiin, muuttuisivat ne 

vain Filippiineille epäsuotuisimmiksi. Roosevelt kuitenkin lupasi tukea 

Quezonia.1029 

Tapaaminen loi paljon lisää luottamusta Quezoniin, ja hän ilmaisikin pian 

tapaamisen jälkeen olevan hyvinkin toiveikas uuden lain syntymisestä, koska 

presidentti myötävaikutti asian etenemiseen kongressissa.1030 

Itsenäisyyslähetystö linjasi mahdollista uutta itsenäisyyslakia siten, että sen 

mahdolliset taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti tuhoisat vaikutukset tulisi 

eliminoida minimiin. Myös lain lähtökohtaa tuli muuttaa siten, että mikäli sillä 

haluttiin suojella emämaan maataloustuottajien etua Filippiineiltä tulevan kilpailun 

vuoksi, täytyi ensin tarkemmin tutkia, oliko kilpailu tosiasiallista, ja jos oli, tehdä 

sen mukaan tarvittavia kaupallisia muutoksia. Tämän lisäksi olisi hyvä määritellä 

Filippiinien ja Yhdysvaltain kaupallinen tulevaisuus ja sen mahdollinen 

rakentaminen yhdenvertaiselle ja kahdenkeskiselle pohjalle niin, että se hyödyttäisi 

molempia osapuolia taloudellisesti. Lisäksi tässä ilmeisesti Quezonin laatimassa 

muistiossa tähdennettiin, että kookosöljyn verotuksen perusta tulisi määritellä ja 

tarkistaa. Kuten aikaisemmin on tullut ilmi, keskeinen muutostarve oli 

sotilastukikohtien poistaminen saarilta. Niiden säilyminen estäisi Filippiinien 

puolueettomuuden.1031 

Kyseisen muistion mukaan uusi näkemys oli, että mikäli sotilastukikohdat 

säilyisivät Filippiineillä itsenäistymisen jälkeenkin, oli tarpeellista, että 

Yhdysvallat sopisi asian Japanin kanssa. Lopuksi otettiin kantaa 

maahanmuuttokysymykseen. Muistion mukaan HHC–laki ei ollut kovin 

ystävällismielinen siirtolaisuuden suhteen. Sen mukaan tuli ottaa huomioon, että 

siirtolaiskysymys oli korjaantumassa itsestään, sillä jo pelkästään vuonna 1932 

                                                        
1027 Dern Rooseveltille s.d., BIA 364–976; NYT 28.12.1933.  
1028 Quezon 1946, 151. 
1029 Friend 1965, 139. Roosevelt ei itse koskaan lukenut Quezonin luonnosta. Karnow 1990, 255. 
1030 Quezon Howardille 30.12.1933. NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
1031 Muistio 30.12.1933, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
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Yhdysvalloista muutti takaisin Filippiineille 12 451 ihmistä, kun puolestaan vain 

3 088 muutti siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin.1032 

Quezon oli yhteydessä senaattori Kingiin kysellen tältä, olisiko hän edelleen 

valmis tuomaan jo useaan otteeseen esillä olleen versionsa itsenäisyyslaista 

uudelleen kongressiin. Quezon oli jo hankkinut myös Filippiinien 

kansalliskokouksen tuen Kingin lakiesitykselle. 1033  Niinpä William King uusi 

lakiesityksensä heti 73. kongressin toisen istuntokauden alettua tammikuun alussa 

vuonna 1934. 

Pitkään kongressin Filippiinien edustajanakin toimineen Isauro Gabaldonin 

laatiman muistion mukaan senaattori Kingin lakiesitys edusti parhaiten 

filippiiniläisten intressejä itsenäisyyden suhteen. Gabaldon korosti, että 

Filippiinien kansalliskokous oli päätöslausumassaan hyväksynyt Kingin 

lakiesityksen jo marraskuussa 1931. Gabaldon eritteli keskeisiä kohtia, joissa 

Kingin esittämä laki oli parempi kuin kongressin hyväksymä HHC-laki. Kingin 

lakiesityksessä huomioitiin realistisemmin Filippiinien mahdollisuudet sopeuttaa 

sokerintuotantonsa ja tuotantokustannustasonsa ympäröivään alueeseen 

Kaukoidässä. Lakiesityksessä ei myöskään ollut mainittu sotilas- tai 

laivastotukikohtaa saarilla tulevaisuudessakaan. Huomionarvoinen on Gabaldonin 

ehdotus siitä, että lakiin tuli kirjata Yhdysvaltain sotilaallinen linjaus, jonka 

mukaan se ei käytännössä pystyisi puolustamaan Filippiinejä ulkomaiselta 

voimakkaalta offensiivilta. Tämä maininta laissa Gabaldonin mukaan selkeyttäisi 

mielipiteitä saarilla, sillä siellä oli yhä vallalla sangen yleinen näkemys siitä, että 

Yhdysvaltain alaisuudessa Filippiinit oli turvassa ulkopuoliselta aggressiolta.1034 

Senaattori Bronson Cutting tapasi presidentti Rooseveltin tammikuun alussa. 

Cutting kertoi presidentille mielipiteensä siitä, että uusi itsenäisyyslaki tuskin tulisi 

kyseeseen kongressissa. Cutting kuitenkin myönsi, että jos näin kävisi, vaati se 

ainakin jonkinlaista asennemuutosta itsenäistymisen suhteen Filippiinien 

kansalliskokouksessa.1035  Pian tämän jälkeen Camilo Osias edustajainhuoneessa 

pitämässä puheessaan vetosi, että mikäli filippiiniläisten hyväksyntäaikaa Hare–

Hawes–Cutting-lain suhteen jatkettaisiin, voisi tilanne muuttua, sillä lain 

kannattajien määrä lisääntyi saarilla ja todennäköisesti pro-puoli olisi kesän vaalien 

voittaja.1036 Tämä lienee ollut Osiaksen oma mielipide. Hän lienee uskonut, että 

                                                        
1032 Ibid. 
1033 NYT, 26.12.1933. 
1034 Isauro Gabaldonin muistio 8.1.1934, NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon 
Papers.  
1035 NYT, 13.1.1933. 
1036 NYT, 18.1.1933. 
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saarille jääneet Roxas ja Osmena saisivat jälleen käännettyä kansalliskokouksen 

myötämieliseksi HHC-lakia kohtaan. 

Edustajainhuoneen HCIA-valiokunnan puheenjohtaja John McDuffie tarttui 

Osiaksen ehdotukseen. Sotaministeri Dern toi esille julkilausumassaan, että myös 

presidentti ja hallinto olisivat tällä kannalla, ja hän esitti, että lakia ei muuteta, 

mutta sen hyväksymisaikaa jatketaan yhdeksällä kuukaudella.1037 

Senaatin SCTIA-valiokunnan puheenjohtajana toimi senaattori Millard 

Tydings. Karnowin mukaan hän suhtautui erityisen viileästi Quezoniin. Senaattori 

Tydings esitti Quezonille suoraan, että kongressi ei voi tehdä Filippiinien suhteen 

muuta kuin korkeintaan jatkaa HHC-lain hyväksymisaikaa yhdeksällä kuukaudella. 

Ilmeisen pettyneenä tapaamiseensa Tydingsin kanssa, Quezon etsi käsiinsä 

edellisissä vaaleissa senaatista pudonneen Harry B. Hawesin ja palkkasi hänet 

apulaisekseen. Karnow väittää, että Hawes sai Tydingsin vakuuttumaan siitä, että 

Quezonin käsissä oli Filippiinien itsenäisyyslain hyväksyntä Filippiineillä.1038 

Senaattori Tydingsin johtama SCTIA kokoontui tammikuun lopulla 

käsittelemään itsenäisyyslain raukeamista. Tydings pysytteli edelleen sillä kannalla, 

että varsinaista lakia ei enää muuteta, vaan ainoastaan sen hyväksymisaikaa 

jatketaan yhdeksällä kuukaudella. Valiokunta oli yksimielinen asiassa ja Tydings 

raportoi päätöksen senaatille.1039 

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan tuntunut tyydyttävän Filippiinien lähetystöä ja 

eteenkään Quezonia. Tydings oli edellisenä keväänä äänestänyt HHC-lain puolesta. 

On vaikea päätellä, mistä Tydingsin antipatiat Quezonia kohtaan johtuivat. Vielä 

keväällä 1929 Tydings oli hyvin kriittinen itsenäisyyttä kohtaan.1040 

SCTIA:n kokoontumisen jälkeen itsenäisyyslähetystö esitti presidentti 

Rooseveltille kaksi ehdotusta uudeksi itsenäisyyslaiksi: Quezon pysytteli vanhan 

Kingin lain pohjalla ja esitti, että itsenäisyys myönnettäisiin kahden – kolmen 

vuoden kuluttua, minkä jälkeen seuraisi kymmenen vuoden vapaakauppajakso 

liittovaltion kanssa. Vapaakauppajakso voi Quezonin mukaan sisältää 

tuotekohtaisia kiintiöitä, mutta niiden tuli olla kohtuullisia Filippiinien kannalta. 

Itsenäisyyslähetystön jäsen Gabaldon esitti toisen ehdotuksen, jonka mukaan 

Filippiineille luotaisiin autonominen hallinto, ja vapaakauppa tulisi jatkumaan 

4.6.1940 saakka, jolloin täysi suvereniteetti julistettaisiin saarivaltiolle. Samana 

                                                        
1037 CR, Vol. 77, 1498–1499; 6249. 
1038 Karnow 1990, 255. 
1039 CR, Vol 77. 1217. Dallekin virheellisesti kirjoittaa seitsemästä kuukaudesta. Dallek 1979, 606 
1040 CR, Vol. 70, 3892–3893. 
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vuonna oli vielä määrä järjestää kaupalliset neuvottelut kahdenkeskisen kaupan 

jatkumisesta.1041 

Ilmeisesti Gabaldon teki omissa nimissään ehdotuksensa saaden Quezonin 

vihat niskaansa. Pari viikkoa tämän jälkeen Quezon syrjäytti Gabaldonin 

nimittämällä Epidio Quirinion itsenäisyyslähetystön puheenjohtajaksi Gabaldon 

tilalle. Quirinoa Quezon opasti, että mikäli uutta itsenäisyyslain muotoa harkittiin, 

tuli sen pohjautua aikaisempaan Kingin esitykseen.1042  Tapahtuma osoittaa, että 

itsenäisyyslähetystö oli käytännössä sama kuin Manuel Quezon mielipiteineen. 

Filippiiniläisten suhtautumisessa Kingin lakiesitykseen oli tapahtunut 

huomattava muutos viidessä vuodessa. Kingin lakiesitys vaikutti olevan paras 

vaihtoehto filippiiniläisten mielestä, kun lakiesitys vielä viisi vuotta aiemmin oli 

ollut erityisen tuomittava ja epäedullinen Filippiinejä kohtaan.1043 Toisaalta tämä 

osoittaa hyvin sen, että tilanne oli käynyt vuosi vuodelta tukalammaksi saariston 

kannalta ja että liikkumavara oli käynyt vähiin. Talouden voimakas laskusuhdanne 

oli ollut omiaan vaikuttamaan tilanteen kehittymiseen epäedullisemmaksi. 

Itsenäisyyslähetystön jäsen ja kansalliskokouksen senaatin enemmistöjohtaja 

Elpidio Quirino selvitti HHC-lain hylkäämisen taustalla olevia syitä Ulkopoliittisen 

Yhdistyksen (FPA) tilaisuudessa. Quirino tähdensi, että lain hylkäämisen taustalla 

oli useita syitä, mutta kaksi merkittävintä olivat sotilas- ja laivastotukikohtien 

säilyminen Filippiineillä sekä vientiin liittyvät ehdot. Hänestä Filippiinien oli 

vaikea, jopa lähes mahdoton saada puolueeton valtiollinen asema, mikäli 

Yhdysvaltain armeija ja laivasto pysyivät saarilla. Quirino tähdensi myös, että 

Yhdysvaltain hallussaan pitämät alueet, kaikkiaan yli 250 000 hehtaaria 62 eri 

kohteessa, olivat merkittäviä Filippiineille monin eri tavoin.1044 

Quirino piti kymmentä vuotta liian vaativana aikana sopeuttaa Filippiinien 

talous vastaamaan vapaakaupan loppumisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Hänen 

mukaansa asiaan liittyi myös perustuslaillinen ristiriita, sillä liittovaltion sisäinen 

tulli oli kielletty ja Filippiinit oli siirtymäaikana edelleen hallinnollisesti osa 

liittovaltiota. Lisäksi Quirino katsoi, että HHC-laki oli epätasapuolinen ja 

liittovaltion etua ajava, sillä lain mukaan Yhdysvaltain vienti Filippiineille jatkuisi 

täysin verovapaana. Hänen laskelmiensa mukaan Yhdysvallat oli muutenkin 

hyötynyt maiden välisestä vapaakaupasta enemmän kuin Filippiinit. Tätä 

näkemystä Quirino perusteli sillä, että Yhdysvaltain prosentuaalinen vienti oli 

                                                        
1041 Gabaldon Rooseveltille 18.1.1934. CR Vol. 77, 1639–1670. 
1042 Quezon Quirinolle 16.2.1934. NL, Rare Serials in Microfilm, Part III, Manuel L. Quezon Papers. 
1043 Kts. esim. CR, Vol. 70, 2194–2195. 
1044 CR, Vol. 78, 348–350. 
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kasvanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yli tuhat prosenttia, kun taas 

vastaavana aikana Filippiinien vienti oli kasvanut noin 600 prosenttia.1045 Quirinon 

esille ottama perustuslaillinen ristiriita on huomionarvoinen, sillä se ei noussut 

esille muissa yhteyksissä eikä sitä kommentoitu myöskään kongressissa. 

Oletettavasti Yhdysvalloissa tulkittiin, että perustuslain kyseinen pykälä ei koske 

Filippiinejä, vaikka alue kuuluisikin liittovaltion hallintaan. Toisin sanoen laki 

koskee vain liittovaltion asemassa olevia alueita. 

Näiden kahden tärkeimmän syyn, siirtymäajan lyhyyden ja perustuslaillisen 

ristiriidan, lisäksi Quirinon mielestä HHC-lain siirtolaisuutta koskeva kohta oli 

loukkaava ja syrjivä. Filippiniläiset haluttiin sulkea liittovaltiosta, mutta heidän 

sallittiin muuttaa Havaijille. Tämä osoitti Quirinon mukaan, että filippiiniläisiä ei 

kohdeltu tasavertaisina kansalaisina, vaan heitä pidettiin taloudellisena 

työvoimaresurssina. Lisäksi Quirino mainitsi, että Filippiinien autonomia ei ollut 

riittävä, koska valuutta, maahanmuutto ja ulkosuhteiden hoito säilyivät lain 

mukaan edelleen Yhdysvalloilla. Tämä esti hänen mukaansa saariston hallinnon 

valmistautumista täydelliseen itsenäisyyteen.1046 

Ainakin oikeus päättää omasta valuutasta oli merkittävä, koska Filippiinien 

peso oli vahvistunut huomattavasti ympäröiviin valtioihin nähden. Esimerkiksi 

valuutan devalvointi oli voinut auttaa uusien markkinoiden etsimisessä ja 

kauppasuhteiden luomisessa. Toki oli ymmärrettävää, että Yhdysvallat halusi 

varmistaa velkasatavansa Filippiineiltä ja siksi halusi säilyttää kontrollin valuutan 

suhteen. Myöhemmin Filippiinien presidenttinäkin toiminut Quirino osasi tuoda 

hyvin HHC-lain vastaisia argumentteja esille. Hän oli noussut pysyvästi 

filippiiniläispolitiikan kärkikaartiin. 

Filippiinien edustajat kongressin alahuoneessa joutuivat selittelemään ja 

perustelemaan lain hylkäämiseen johtanutta päätöstä useaan otteeseen.1047 Osias oli 

hyvin katkeroitunut Quezonille. Filippiiniläisten Klubilla pitämässään puheessa 

Camilo Osias totesi, että Quezon oli syypää siihen, että lakiin oli tullut niin pitkä 

siirtymäaika ja että sitä ei voitu hyväksyä kansalliskokouksessa. Quezon oli 

Osiaksen mukaan myös syyllinen huonoihin kaupallisiin ehtoihin.1048 

Osias toi kritiikkinsä esille myös edustajainhuoneessa. Hänen mukaansa 

Filippiinien kansalliskokous oli Quezonin alaisuudessa hylännyt lain. Uusin 

itsenäisyyslähetystö oli Osiakselle ”Quezon-lähetystö”. Hänen mukaansa HHC-

                                                        
1045 CR, Vol. 78, 348–351. 
1046 CR, Vol. 78, 348–350. 
1047 Edustajainhuone 19.2.1934, CR, Vol. 77, 2812–2815. 
1048 Osiaksen puhe Filippiinien klubilla 21.1.1934. CR, Vol. 78, 2812–2815. 
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laki olisi hyväksytty ylivoimaisesti, jos kansa olisi saanut päättää. Vahvistaakseen 

lausuntoaan hän luetteli merkittäviä henkilöitä, jotka olivat lakia kannattavia 

prolaisia. Lopuksi Osias kyseenalaisi sen, että Quezon ei ollut vieläkään julkistanut 

ehdotustaan muutoksista lakiin, mitä itse presidentti oli pyytänyt heidän 

tapaamisessaan jo kolme viikkoa sitten joulukuun lopulla. Osiaskin esitti yhtenä 

vaihtoehtona, että lain hyväksymisaikaa jatketaan yhdeksällä kuukaudella, minkä 

kuluessa Filippiineillä olisi käyty kansalliskokouksen vaalit. Muutamat 

kongressiedustajat kannattivat tätä esitystä, mutta edustajainhuoneessa vaikutti 

olevan yleisesti tiedossa, että Osiaksen näkemys ei edustanut Filippiinien 

kansalliskokouksen virallista kantaa.1049 

Kongressiedustaja Osias meni kritiikissään vielä pidemmälle muutama päivä 

myöhemmin puhuessaan viimeistä kertaa edustajainhuoneessa. Hän syytti suoraan 

Quezonia ja ”hänen seuraajiaan” siitä, että he olivat torjuneet parhaan saatavissa 

olevan itsenäisyyslain piittaamatta kansansa mielipiteistä. Hän samalla 

kyseenalaisti, mitkä olivat Quezonin ja hänen kumppaneidensa mahdollisuudet 

saada parempi laki aikaan, kun taloudellinen lama vain vaikeutui entisestään. Osias 

peräänkuulutti edelleen, että Quezonin lähetystön ”uutta lakiesitystä” ei ollut 

pyynnöistä huolimatta vieläkään saatu julki. 1050  Vaikuttaa siltä, että vaikka 

Filippiinien Itsenäisyyslähetystö oli Washingtonissa, ei se ollut yhteydessä maan 

kongressiedustajiin tai ainakaan Osiakseen. 

Itsenäisyyslähetystö sai tukea yllättävältä taholta. Ulkopoliittisen Yhdistyksen 

(FPA) ja Maailmanrauhan Säätiön (WPF) yhteinen komitea oli jättänyt presidentti 

Rooseveltille uudenvuoden päivänä 1934 ” Filippiinien itsenäisyydestä 

kuusikohtaisen mietinnön”, joka perustui ”tasapuolisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen.” Mietinnön ensimmäisen kohdan mukaan Filippiinien piti 

saada mitä pikimmiten vastuullinen hallinto, jossa Yhdysvaltain hallinnon 

edustajalla oli vain rajoitettu interventio-oikeus. Toisen kohdan mukaan 

Filippiinien hallituksella tuli olla oikeus osallistua kansanvälisiin konferensseihin 

ja oikeus solmia kansainvälisiä sopimuksia. Mietinnön kolmannen kohdan mukaan 

Filippiinien tuli saada täysi itsenäisyys kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen ja 

itsenäistymiseen tuli liittää saarten julistamien puolueettomaksi. Neljännen kohdan 

mukaan kansainväliset neuvottelut Filippiinien saattamiseksi puolueettomaksi tuli 

aloittaa jo seuraavana vuonna eli. Yhdysvaltain tuli vetää laivastonsa pois saarilta 

osana puolueettomuusohjelmaa. Viidenneksi Yhdysvaltain ja Filippiinien välisen 

                                                        
1049 CR, Vol. 78, 639–640. 
1050 CR, Vol. 78, 1703–1704. 
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kaupan tuli pohjautua kahdenkeskiseen sopimukseen vähintään viidentoista 

vuoden ajan, mihin sisältyi kohtuullisia kiintiöitä erikseen mainituille tuotteille. 

Mietinnön viimeisen kohdan mukaan siirtolaisuus Filippiineiltä tuli päättää 

kahdenkeskisen erillisen sopimuksen mukaan. Komitean mietintö tuotiin esille ja 

julkaistiin myös edustajainhuoneessa. Filippiinien edustaja Camilo Osias antoi 

ymmärrettävästi vahvan tukensa komitean mietinnölle.1051 

Asiantuntijapiireissä Filippiinien puolueettomuus ei saanut kannatusta. 

Yhdysvaltain Kiinansuurlähettiläs Johnson perusteli epäilystään sillä, että alueen 

puolueettomaksi tekeminen perustui valtioiden välisiin sopimuksiin. Japani ei 

kuitenkaan ollut pitänyt kiinni valtioiden välisistä sopimuksista. Suurlähettiläs 

Johnsonin mielestä Filippiinien julistaminen puolueettomaksi tarkoitti käytännössä 

saarten luovuttamista Japanille.1052 Tähän samaan johtopäätökseen päädyttiin myös 

Isossa-Britanniassa, jonka ulkoasiainhallinnossa esitettiin kielteisiä näkökulmia 

Filippiinien puolueettomuudesta. Ulkoasiainhallinnon mielestä Filippiinien 

puolueettomuus merkitsisi käytännössä sitä, että Filippiinien puolustusvastuu 

luisuisisi Yhdysvalloilta Ison-Britannian laivaston vastuulle.1053 Theodore Friendin 

havaintojen mukaan sama näkemys tuotiin esille useissa Yhdysvaltain 

päälehdissä.1054 

 Helmikuun alussa 1934 presidentti Rooseveltin johdolla käytiin hallinnossa 

useita keskusteluja siitä, pitäisikö Filippiinien-kysymys vielä avata. Myös 

kongressin edustajia oli näissä palavereissa useimmiten mukana. 1055  Mitään 

virallista kantaa tai julkilausumaa ei hallinnosta kuitenkaan annettu. 

Quezon ilmoitti matkustavansa takaisin Filippiineille. Hän kertoi, että 

lähestyvissä vaaleissa itsenäisyyskysymys tuli olemaan hyvin keskeinen. 

Helmikuun puolivälin jälkeen Quezon tapasi vielä Dernin ja Rooseveltin. 

Tapaamisen jälkeen Quezon ilmoitti siirtävänsä matkustamistaan Manilaan. 

Lehdistössä spekuloitiin, että tämä voi olla merkki siitä, että itsenäisyyslaki 

tultaisiin aukaisemaan kongressissa.1056  Quezonia selvästi huolestuttivat tulevat 

kansalliskokouksen vaalit kotimaassaan. Hän valitsi uhkarohkeasti taktiikan, että 

kannattaa panostaa mahdolliseen uuteen itsenäisyyslakiin ja olla osallistumatta 

vaalikampanjointiin.  

                                                        
1051 CR, Vol. 78, 88. 
1052 Johnson Hullille 12.6.1933, FRUS, 1933, Vol 3, 362. 
1053 ”Memorandum respecting of Future of United Kingdom Relations with the Philippine Islands”, 
19.10.1934, BDFA, Vol. 17, 247. 
1054 Friend 1965, 187–188. 
1055 NYT, 3.2.1934. 
1056 NYT, 17.2.1934; 20.2.1934. 
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Lehdistö osui sikäli oikeaan, että helmikuun viimeisenä päivänä Tydings 

raportoi senaatille neuvotelleensa keskeisten filippiiniläisten johtohenkilöiden 

kanssa ja tulleensa siihen tulokseen, että Filippiineillä oltaisiin valmiita 

hyväksymään HHC-laki, mikäli se saisi jatkoajan hyväksynnälle.1057 

Maaliskuun alussa Filippiinien-kysymys sai odotettua lisäpontta, kun 

presidentti Roosevelt lähetti kongressille viestin, jossa hän suositti Filippiinien 

itsenäisyyslain korjaamista ainakin sen sotilastukikohtia koskevan luvun osalta. 

Samassa yhteydessä hän esitti etenkin filippiiniläisille tärkeäksi muodostuneen 

vakuutuksen siitä, että ”…mikäli laissa esiintyisi yhä epäkohtia ja vääryyksiä, niin 

olen vakuuttunut, että ne voidaan oikaista perusteellisten selvitysten ja 

molemminpuolisen ymmärryksen nimissä.” Presidentin viesti osoitettiin 

toimeksiannoksi kongressin asianomaisille valiokunnille.1058 

5.4 Itsenäisyyslain kaupallisten ja puolustuksellisten kohtien 

muuttamiseen painetta 

Yhdysvaltain kongressi ja liittovaltion hallinto kamppaili yhä vaikeampien 

taloudellisten ongelmien parissa: budjettialijäämä, maataloustuotteiden 

hinnanlasku, alati kasvava työttömyys ja muut talouden alamäen esiin nostamat 

ongelmat tuntuivat vain pahenevan. Ongelmat heijastuivat myös Filippiinien 

tilanteeseen. 

Yhdysvaltalaisten kannalta Filippiinien itsenäisyydessä oli viime kädessä 

kysymys maan kaupankäynnistä emämaansa kanssa. Filippiiniläisille asia oli 

ymmärrettävästi enemmän kansallinen kysymys, mutta vähitellen saaristossakin 

alettiin havahtua itsenäisyyden mukanaan tuomiin kaupallisiin ongelmiin. 

Ulkoministeri Hullin mukaan filippiiniläiset luottivat paljolti siihen, että maiden 

välistä kauppaa tultaisiin kehittämään kahdenvälisin sopimuksin vapaakaupan 

pohjalta. Vähintään yhtä paljon Filippiinien johdossa luotettiin presidentti 

Rooseveltiin ja hänen vakuutuksiinsa maiden välisten ongelmien 

ratkaisemiseksi.1059 

Saarivaltiolla tulisi olemaan hyvin haasteellista selviytyä itsenäisyyslaissa 

kaavailluista taloudellisista seurauksista. Uhkakuvana oli, että maan talous ja sitä 

myötä poliittinen struktuuri romahtaisi. Tämä ilmeinen tosiseikka vaikutti olevan 

                                                        
1057 CR, Vol. 77, 3406–3407. 
1058 ”… Where imperfections or inequalities exist, I am confident that they can be corrected after proper 
hearing, and in fairness to both peoples.” CR, Vol. 78, 3580–3581.  
1059 Hull Binghamille 7.3.1934, FRUS, 1934, Vol I, 675–676. 
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myös kongressin tiedossa.1060  Filippiineillä asui yli kaksi miljoonaa viljelijää ja 

työläistä perheenjäsenineen, jotka olivat suoraan riippuvaisia sokeriruo’on 

kasvattamisesta. Heidän lisäkseen yli 7 miljoonaa filippiiniläistä oli suorasti tai 

epäsuorasti riippuvainen sokerintuotannosta, joka oli myös saariston hallinnon 

tärkein tulolähde.1061 

Sokerin ylituotanto oli maailmanlaajuinen ongelma, joten Kansainvälinen 

sokerineuvosto (ISC) 1062  päätti jo syksyllä 1933 sokerintuotannon 

maailmanlaajuisesta rajoittamisesta. Sopimuksen mukaan tuotantoa ei kasvatettu 

lainkaan seuraavan kahden vuoden aikana ja sitä seuraavana kolmena vuotena 

tuotantoa kasvatettiin vain hyvin vähän. Sopimuksessa Filippiinien sekä muiden 

Yhdysvaltain hallintaan kuuluvien saarien tuotanto rinnastettiin liittovaltion 

tuotantoon. 1063  Tämä vaikeutti amerikkalaisten tilannetta; he olisivat halunneet 

ainakin Filippiinien tuotantoa käsiteltävän erillisenä liittovaltion tuotannosta. Kun 

tämä ei onnistunut kansainvälisessä neuvottelupöydässä, hallituksen tuli päättää, 

kuinka tuotannon rajoitus jakaantui mantereen ja saaristojen kesken.1064 

Ulkoministeri Hullin johtama lähetystö katsoi neuvotteluissa, että 

rajoitussopimus koituisi sovittamisongelmasta huolimatta Yhdysvaltain eduksi.1065 

Apulaisulkoministeri William Phillipsin mukaan tuotannon supistaminen 

onnistuisi hyvin myös Filippiineillä, sillä saariston sokeriparonit olivat jo ennen 

konferenssia ehdotelleet vapaaehtoisia sokerintuotantorajoituksia paremman 

markkinahinnan toivossa. Phillipsin mukaan myös filippiiniläiset tuottajat olivat 

omaksuneet linjan, että oli parempi myydä vähemmän ja kalliimmalla, kuin 

ylitarjonnalla romahduttaa markkinahinnat.1066 

Ongelmia tuontikiintiöiden suhteen lisäsi Kuuba, jonka valtapolitiikkaan 

Rooseveltin hallinto oli sekaantunut ainakin jossakin määrin. Hallituksen 

                                                        
1060  Senaattori Carl Haydenin kirje Filippiineiltä senaatin alueiden ja saaristojen valiokunnan 
(Committee on Territories and Insular affairs) puheenjohtajalle Milliard E. Tydingsille 6.8.1934, 
Senaatti 13.8.1934, CR, Vol. 79, 12 910–12 911. 
1061 Raportti Filippiinien ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta 1909–1934. Edustajainhuone 28.5.1935, CR, 
Vol. 80, 8214–8218. 
1062 International Sugar Council (amerikkalaisissa lähteissä) toimi osana Maailman Talouskonferenssia 
(World Economic Conference). Yhdysvaltain delegaatiota Lontoossa johti itse ulkoministeri Cordell 
Hull. Oikeana kätenään hänellä oli apulaisulkoministeri William Phillips, joka oli hyvin selvillä 
Kaukoidän asioista. Keith 1997, 395. 
1063 Hull Sayrelle 13.7.1933. FRUS, 1933, Vol. 1, 716–717. Chadbourne -nimitys tulee newyorkilaisen 
asianajajan Thomas L. Chadbourne mukaan. Hän oli päävastuussa konferenssin järjestelyistä. 
1064 Hull Binghamille 2.3.1934, FRUS, 1934, Vol. 1, 674–675. 
1065 Hull Sayrelle 13.7.1933. FRUS, 1933, Vol. 1, 716–717. 
1066 Sayre Hullille, 17.7.1933, FRUS, 1933, Vol. 1, 728. 
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ohjelmaan kuului Kuuban talouden tukemaan kaikin mahdollisin keinoin.1067 Tämä 

oli vaikeaa, koska Yhdysvallat oli sitoutunut ostamaan Filippiineillä tuotettavasta 

sokerista valtaosan. Mikäli siis Filippiineiltä tulevan sokerin kiintiötä korotettiin, 

niin täytyi Kuuban tuontikiintiötä vastaavasti laskea, kuten Phillips toteaa.1068 Tällä 

vastakkainasettelulla oli vaikutusta kongressiin. Kilpailun kiristyessä Kuuban 

sokeriteollisuuteen investoineet tahot vahvistivat lobbaustaan Filippiinien 

sulkemiseksi liittovaltion sisämarkkinoilta.1069 

Kuuban tukemiseksi Yhdysvaltain hallitus kutsui koolle erityisen konferenssin 

Washingtoniin.1070 Vielä vuoden 1933 puolella konferenssi julkisti Yhdysvaltain ja 

sen liitännäisalueiden uudet yhteiset tuotantokiintiöt. Kuuban osuus kasvaisi 100 

000 tonnia, kun puolestaan Filippiinien tuotanto-osuus leikkautuisi 400 000 tonnia 

vuoteen 1932 nähden. Filippiinejä edustanut sokerineuvosto jätti konferenssin 

päätöksestä jyrkän eriävän mielipiteen. 1071  Muutama kuukausi myöhemmin 

sokerin ylituotanto-ongelmaa tutkinut tullikomitea (Tariff Commission) julkisti 

edelleen Kuubaa suosivan mietintönsä. Siinä komitea esitti Kuuballe vielä 

suurempaa osuutta, kuin konferenssissa oli päädytty. Lisäksi komitean mietinnössä 

esitettiin, että Kuubasta tuotavan sokerin tullia tulisi laskea neljjänneksen 

verran.1072  Tullikomitea oli hallituksen elin. Näyttää vahvasti siltä, että hallitus 

pyrki voimakkaasti parantamaan Kuuban vaikeaa taloudellista tilannetta 

Filippiinien kustannuksella. 

Konferenssin kiintiöt ja tullikomitean mietinnön tulokset eivät kuitenkaan 

kelvanneet maatalousministeri Henry A. Wallacelle1073, vaan hän hylkäsi esitetyn 

kiintiöjärjestelmän ja halusi korvata sen kahdenkeskeisillä neuvotteluilla. Näiden 

neuvottelujen toteutus ja aikataulut venyivät saattaen koko teollisuudenhaaran 

lähes kaaokseen. Filippiiniläiset kokivat olevansa heikossa asemassa mahdollisesti 

tulevien neuvottelujen suhteen. 1074  Alkuvuonna 1934 kongressilla oli edessään 

                                                        
1067  Roosevelt myönsi lehdistötilaisuudessa, että Kuuban auttaminen oli ensisijainen tehtävä. 
Lehdistötilaisuus, Hyde Park, 11.8.1933. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs, Vol. 1, 354–357. 
Tammikuussa vuonna 1934 kenraali Fulgecio Batista kaappasi Yhdysvaltain tuella vallan. Gardner & 
LaFeber & McCormick 1973, 391–392. 
1068 Sayre Hullille 10.7.1933, FRUS, 1933, Vol. 1, 705. 
1069 Kuuban sokerintuotanto monen muun teollisuudenhaaran tavoin oli amerikkalaisten liikemiesten ja 
sijoittajien käsissä. CR, Vol. 77, passim. 
1070 Washingtonin konferenssi oli koolla yhtäaikaisesti Lontoon kansainvälisen konferenssin kanssa. 
1071 Raportti Filippiinien ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta 1909–1935. CR, Vol. 80, 8214–8218. 
1072 Ks. esim. Kirk 1936, 129. 
1073 Henry A. Wallace toimi myöhemmin mm. varapresidenttinä Rooseveltin viimeisellä kaudella. Hän 
on myös yksi Yhdysvaltain poliittisen historian kiisteltyjä henkilöitä mm. 
vasemmistosuuntautuneisuutensa takia. 
1074 McCoy, 219. 
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Jones-Costigan-nimeä kantava lakialoite, joka toteutuessaan sisällytti 

sokerijuurikkaan ja -ruo’on maatalouden elvyttämisohjelmaan (AAA) ja valtuutti 

maatalousministerin määräämään vuotuiset tuotantokiintiöt kullekin tuottaja-

alueelle.1075 

Filippiinien sokerinvienti Yhdysvaltoihin yltyi ennätyksellisen suureksi 

alkuvuonna 1934. 1076  Itsenäisyyslaissa kaavailtu kiintiö ei ollut vielä 

lainvoimainen, ja saattoi olla, että tilannetta hyödynnettiin Filippiineillä. Tämä 

kehitys noteerattiin myös edustajainhuoneessa muutamien sokerivaltioita 

edustavien kongressiedustajien käyttäessä kärjekkäitä puheenvuoroja ja vaatien 

toimenpiteitä yhä yltyvän tuonnin nopeammaksi kitkemiseksi. Nämä 

kongressiedustajat esittivät, että itsenäisyyslain tuontikiintiön tuli tulla voimaan 

takautuvasti.1077 

Harry B. Hawes, josta oli tullut Filippiinien Sokeriyhdistyksen (PSA) 

puheenjohtaja hänen erottuaan senaatista, vetosi yhdessä Pedro Guevaran kanssa 

suoraan presidenttiin, että kiintiö ei olisi takautuva ja että Filippiinien sokerintuonti 

voitaisiin käsitellä osana itsenäistymiskysymystä. Myös kenraalikuvernööri 

Murphy piti jo pelkästään laissa kaavailtua kiintiötä sinällänsä haasteellisena 

Filippiineille. Presidentti ei kuitenkaan ainakaan julkisesti kommentoinut 

kysymystä.1078 

Golayn mukaan Filippiinien nopeasti kasvanut sokerintuotanto johtui suureksi 

osaksi siitä, että vaikka 850 000 tonnin kiintiö asetetiin lakiluonnokseen jo vuonna 

1932, venyi lain hyväksyminen parilla vuodella ja juuri tuona kyseisenä aikana 

ylituotanto sai kehittyä vapaasti. Saattaa hyvinkin olla, että vallitsevaa tilannetta 

hyödynnettiin tietoisesti vientikaupassa.1079 

Grunder ja Livezey kirjoittavat, että markkinahintoihin tuontikiintiöillä ei 

tullut toivottua vaikutusta. Sokerin hinnaksi mannermaalla tuli yleinen 

maailmanmarkkinahinta. Filippiinien sokeri myytiin samalla hinnalla ilman tullia, 

joten filippiiniläisten myyntikate oli suurempi. Kalliimmat kuljetuskustannukset 

                                                        
1075 Lain turvin Wallace asetti huhtikuussa vuonna 1934 Filippiineiltä tuotavan sokerin kiintiöksi 1 039 
000 tonnia vuodelle 1934 (Public Act no 213. CR, Vol 77, enclosure/Public Acts) Maatalouden 
elvyttämisohjelma eli Agricultural Adjustment Act. Raportti Filippiinien ja Yhdysvaltain välisestä 
kaupasta 1909–1935. Edustajainhuone 28.5.1936, CR, Vol. 80, 8214–8218. AAA eli Agricultural 
Adjustment Act oli laajoja toimenpiteitä aiheuttanut maataloutta koskeva laki, jonka perimmäinen 
tarkoitus oli saada maatalouden tuottajahinnat nousemaan. Laki oli yksi New Deal -politiikan 
peruspilareja. SDUSH, Vol. 2, 86–91. 
1076 Weekly Statistical Sugar Trade Journal, 26.4.1934. 
1077 CR, Vol. 78, 8041–8042. 
1078 CR, Vol. 78, 7807–7812. 
1079 Golay 1998, 329. 
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jonkin verran tasasivat voitto-osuutta. Näin ollen Filippiinien sokeri ei polkenut 

kotimaisen tuotannon hintoja.1080 Tätä todistaa sekin, että Puerto Ricon, Havaijin 

ja Neitsytsaarten tuotantoon ei esitetty vastaavassa suhteessa leikkaavia 

tuotantokiintiöitä. Nämä kolme muuta saarta tuottivat kuitenkin yli viidenneksen 

Yhdysvaltain sokerista. Todellisuudessa Filippiinien verottomasta tuonnista eniten 

koki tappiota liittovaltion hallitus. Huomattava on myös, että Kuuban osuudestaan 

maksama tulli oli merkittävä lisä liittovaltion hupenevassa kassassa. 

Filippiinit koki vielä toisen taloudellisen kolauksen vuoden 1934 alussa, kun 

Yhdysvalloissa dollari irrotettiin kultakannasta ja devalvoitiin. Tästä aiheutui se, 

että Filippiiniläiset kultavarannot Yhdysvaltain pankeissa kokivat arvonalennuksen. 

Arvonalennus kultavarannon suhteen tosin korvattiin erillisellä uudella lailla.1081 

Loppuvuonna 1933 oli kongressin alahuoneen valtionvarainvaliokunnassa 

(CWM)1082  esillä valmisteverojen korottaminen. Valiokunnan esityksen mukaan 

kasvisperäisten öljyjen ja rasvojen – Filippiinien osalta lähinnä kookosöljyn – 

valmistevero tuli nostaa viiteen senttiin paunalta. Korotusesitys oli merkittävä, sillä 

jos tämä toteutuisi, estäisi se käytännössä Filippiinien kookosöljyn tuonnin lähes 

kokonaan. Valiokunnan esitys oli sikäli ristiriitainen, että Rooseveltin hallinnon 

tavoitteena saada tulleja laskettua kahdenkeskisin neuvotteluin ja kyseinen CWM:n 

esityksen vaikutus oli rinnastettavissa tullitariffien korottamiseen. Hallinnossa oli 

linjattu, että tullien pääsääntöinen tehtävä on suojella kotimaista tuottajaa 

ulkomaiselta kilpailijaltaan mutta ei kuitenkaan estää tuontia ja siten liittovaltion 

tulojen kertymistä.1083 

Filippiinien vientikaupan tilanne nähtiin Yhdysvalloissa entistä 

huolestuttavampana. Yhtenä ratkaisuna hallinnossa pidettiin, että itsenäisyyslakiin 

tehtäisiin nopeasti lisäkohta, joka koskisi sokerin ja kookosöljyn tullivapaan 

viennin jatkumista pidempään. Etenkin Filippiinien kookosöljyn tuotannon 

tilannetta helpottava ratkaisu täytyi saada aikaan. Hallinnossa tiedostettiin, että 

kookosöljy ei todellisuudessa ollut kotimaisen meijeritalouden kilpailija. Esillä oli 

myös ratkaisu, että kookosöljyn tuontikiintiötä korotettaisiin itsenäisyyslain 

                                                        
1080 Grunder & Livezey 1951, 217. 
1081 S. 3530 ja H.R. 9459. CR, Vol 78, 11 535–11 546. 
1082 ”Committee on Ways And Means” eli alahuoneen valtiovarainvaliokunta. Tästä eteenpäin CWM. 
1083 Dern senaatin puheenjohtajalle John N. Garnerille, 29.1.1934 CR, Vol. 77, 1542; NYT 31.1.1934; 
Murphy Dernille, 10.4.1934; Guevara Rooseveltille, 16.4.1934; Dern senaatin 
valtionvarainvaliokunnan puheenjohtaja Pat Harrisonille, 23.3.1934; Filippiinien amerikkalainen 
kauppakamari (ACC) Dernille, 4.4.1934. 
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448 000 000 paunasta 520 000 000 paunaan1084 . Toisena ratkaisuna hallinnossa 

esitettiin, että valmisteveron suuruus olisi alempi Filippiinien kohdalla. Kongressin 

keskusteluissa vaihteluväli oli kolmen ja viiden sentin välillä paunaa kohden. 

Lopulta sotaministeri Dern suositti valtiovarainvaliokunnalle veron suuruudeksi 

kolme senttiä paunalta. CWM suhtautui Dernin esitykseen yksimielisen 

hyväksyvästi.1085 

Hallituksen päinvastaisesta linjasta huolimatta edustajainhuone hyväksyi 

valmisteveroja korottavan lain helmikuun lopulla vuonna 1934.1086 Päätös herätti 

laajaa vastustusta Filippiineillä, ja myös sotaministeriössä tuskasteltiin asian 

kanssa. Filippiiniläisten protesti oli sikäli ymmärrettävä, että valmistevero tuli jo 

itsenäisyyslaissa asetetun tullivapaan tuontikiintiön lisäksi. 

Valmisteveroa puitiin senaatin vastaavassa valiokunnassa ja siellä kolmen 

sentin vero paunaa kohden sai kannatusta. Kun lakiesitys tuli senaatin istuntoon, 

herätti se vastustusta. Osa senaattoreista koki sen olevan ristiriidassa juuri säädetyn 

itsenäisyyslain kanssa. Pat Harrison luki presidentti Rooseveltin viestin siitä, että 

tullilaki oli ”…loukkaus juuri säädettyä itsenäisyyslakia kohtaan”.1087 Presidentin 

lisäksi myös sotaministeriön ja kenraalikuvernööri Murphyn kielteinen kanta 

tuotiin esille senaatin istunnossa.1088 

Laki hyväksyttiin, vaikka presidentti Roosevelt vastusti sitä väittäen, että se 

olisi itsenäisyyslain hengen vastainen. Senaatissa ilmapiiri oli sellainen, että oltiin 

jopa valmiita asettamaan kookosöljylle viisi senttiä korkeampi valmistevero. 

Toisaalta monet senaattorit kallistuivat Rooseveltin suuntaan ja pitivät veroa uuden 

itsenäisyyslain vastaisena. Erityisesti senaattori Tydings hyökkäsi rajusti 

valmisteverolakiesitystä vastaan. Hän osoitti vakuuttavasti, kuinka vero ei 

hyödyttäisi kotimaan viljelijöitä vaan siirtyisi kuluttajien maksettavaksi. Tydings 

todisteli senaatille, että kookosöljyä oli sen sisältämän lauriinihapon vuoksi 

välttämätöntä lisätä saippuaan, jotta siitä saatiin riittävän laadukasta 

amerikkalaisille kuluttajille. Valmistevero ei vähentäisi kookosöljyn kulutusta, 

vaan se nostaisi saippuatuotteiden hintoja Yhdysvalloissa. 1089  Tydingsin 

todisteluilla ja perusteluilla oli ilmeisen suuri vaikutus senaatissa. 

                                                        
1084 TM–laissa yksikkönä käytettiin tonneja. Vastaavat luvut tonneissa ovat 200 000 tonnia ja 232 100 
tonnia. 
1085 Dernin muistio 26.4.1934. BIA 364-1050. 
1086 CR, Vol 77. 7843–7844. 
1087 ”Violation of the spirit of the independence act”. 
1088 Roosevelt Harrisonille, 24.3.1934. CR, Vol. 78. 6317, 6328–6331, 6395, 8384. 
1089 CR, Vol. 78, 6329, 7839–7840. 
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Senaattori Tydings yritti vielä tekemällään lakialoitteella muutosta, joka 

vapauttaisi Filippiineiltä tuotavan kookosöljyn sekä valmisteverosta että 

tuontikiintiöstä. Hän perusteli tätä sillä, että uusimpien sokerintuotantolukujen 

valossa lähes puolet Filippiinien sokerintuotannosta jäisi tuontikiintiön 

ulkopuolelle ja aiheuttaisi aiempaa luultua suurempaa taloudellista menetystä 

saarivaltiolle. Hän ei halunnut, että sokerintuotannon rajoitusten lisäksi saaristoa 

kuritettaisiin myös ankarilla kookosöljyn tuotannon rajoituksilla.1090 Esitys herätti 

keskustelua, mutta ei edennyt senaatissa. 

Kenraalikuvernööri Murphy oli erityisen huolestunut kookosöljylle 

kaavaillusta valmisteverosta. Murphyn esittämien laskelmien mukaan 

tuontikiintiön nostaminen 200 000 tonnista 232 100 tonniin (520 000 000 paunaan) 

ei auttaisi filippiiniläisiä, koska kopran tuonti sisällytettäisiin 65 prosentin osalta 

kiintiöön. Vuonna 1933 kookosöljyä tuotiin 155 019 tonnia ja kopraa 204 713 

tonnia. Edellä mainittu kopran prosentuaalinen osuus kiintiöstä oli täten 133 063 

tonnia. Näin saadaan Murphyn laskelmien mukaan vuoden 1933 tuonnin määräksi 

288 082 tonnia, mikä ylitti uudenkin kiintiön noin 20 prosentilla. Näiden 

laskelmien valossa Murphy vetosi sekä hallintoon että kongressiin toivoen asian 

uudelleen harkitsemista. Murphy myös vihjaisi, että kyseinen tullilaki saattoi 

jälleen estää itsenäisyyslain hyväksynnän Filippiineillä.1091 

Suunnitellun valmisteveron säätämistä vastustettiin Filippiineillä. 

Yhdysvaltain kongressille osoitetussa Filippiinien kansalliskokous 

päätöslauselmassa vastustettiin sekä tullin että verojen asettamista Filippiinien 

kookosöljylle tai kopralle. Perusteluina esitettiin, että Filippiinien koprateollisuus 

oli täysin riippuvainen Yhdysvaltain markkinoista. Markkinoiden sulkeminen 

tulleilla tai valmisteveroilla romahduttaisi käytännöllisesti koko Filippiinien 

koprateollisuuden, josta yli neljä miljoonaa filippiiniläistä oli riippuvainen. Lisäksi 

kansalliskokous piti veroa itsenäisyyslakiesityksen vastaisena. Valmistevero oli 

heidän mukaansa suhteettoman suuri, sillä kookosöljyn hinta Manilassa oli noin 

2,75 senttiä paunalta.1092 

Lakiin reagoitiin voimakkaasti myös Yhdysvaltain lehdistössä. Esimerkiksi 

NYHT:in mukaan ”...Filippiinejä oltiin sulkemassa raa’asti liittovaltion 

markkinoiden ulkopuolelle… …Samaan aikaan ollaan toisella kädellä tarjoamassa 

itsenäisyyttä ja toisella kädellä raunioitetaan saaristoa.” 1093  Lehdistön lisäksi 

                                                        
1090 CR, Vol. 78, 6308–6316. 
1091 CR, Vol. 78, 6384. 
1092 Päätöslauselma n:o 52, Filippiinien yhdeksäs kansalliskokous, CR, Vol. 78, 11 940. 
1093 NYHT:in artikkeli pöytäkirjan liitteenä. CR, Vol. 7844. 
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monelta taholta alkoi kongressiin virrata kritiikkiä kookosöljylle kaavailtua veroa 

kohtaan. Maan johtavat saippuateollisuuden edustajat vetosivat kongressiin, jotta 

vero otettaisiin uudelleen harkintaan. Edustajainhuoneessa John McDuffie osoitti, 

että ainut voittaja lanseeratussa verossa olisi kemiallisen rasvahapon eurooppalaiset 

tuottajat, sillä kyseinen rasvahappo oli paras korvike kookosöljylle 

saippuanvalmistuksessa.1094 

Filippiinien kongressiedustaja Pedro Guevaran mukaan kookosöljylle säädetty 

vero käytännössä kumoaisi itsenäisyyslain. Kookosöljytuotannon romahtaminen 

Filippiineillä vaikuttaisi negatiivisesti moneen muuhunkin alaan maassa ja 

kansanyhteisön hallinnon tulot romahtaisivat. Tämä johtaisi siihen, että Filippiinit 

ei pystyisi suoriutumaan itsenäisyyslain mukaisista velvoitteistaan, kuten 

ulkomaanvelan lyhentämisestä. Tästä seuraisi se, että Yhdysvaltain presidenttiä 

edustava komissaari puuttuisi lain edellyttämällä tavalla tilanteeseen ja ottaisi 

hallinnon omiin käsiinsä. Tässä puheessaan, joka oli samalla jäähyväispuhe, 

Guevara painotti, että tämänkaltainen kehitys oli kaikkea muuta kuin sellainen, 

mitä TM-laissa oli tarkoitettu. Guevara jatkoi, että amerikkalaisten haave luoda 

uusi uljas valtio Kaukoitään jäisi toteutumatta. Guevara vihjaisi, että mikäli 

Yhdysvallat eivät täytä velvollisuuttaan ja sitoumustaan, niin olisi ”…toinen 

Filippiineistä kiinnostunut Kaukoidän maa, joka tekisi sen – jo pelkästään 

suojellakseen omaa vähemmistöään saarilla.” Puheensa lopuksi Guevara pyysi 

liitettävän kongressin pöytäkirjaan Filippiinien kansalliskokouksen kolme 

päätöslauselmaa, joissa vedottiin Yhdysvaltain kongressiin, jotta se harkitsisi 

uudelleen sokerin tuontikiintiötä ja kookosöljyn verotusta.1095 

Vähän myöhemmin keväällä presidentti Roosevelt viestissään kongressille 

vetosi vielä, ettei valmisteveroa ulotettaisi Filippiinien kookosöljyyn. Lyhyessä 

viestissä Roosevelt esitti kolme perustelua vetoomukselleen: Ensinnäkin 

valmistevero oli hyväksytyn itsenäisyyslakiesityksen vastainen. Toiseksi vero 

aiheuttaisi vakavia taloudellisia seuraamuksia saarilla. Kolmantena perusteluna 

Rooseveltilla oli se, että hänen mielestään kongressi ei ollut riittävästi etsinyt 

kompromissinomaista ratkaisua, jossa olisi paremmin huomioitu sekä 

filippiiniläisten kookosöljyntuottajien että mannermaan maidontuottajien etu.1096  

 Senaattorit Tydings ja Harrison esittivät senaatille, että Filippiineiltä tuotavalle 

kookosöljylle ja kopralle 1097  asetettaisiin tullivapaa tuontikiintiö. Heti perään 

                                                        
1094 CR, Vol. 78, 12 184. 
1095 CR, Vol. 78, 12 195–12 196. 
1096 CR, Vol.78, 9682; Edustajainhuone 19.5.1934, CR, Vol. 78, 9682. 
1097 Kopra on kuivattua kookosvalkuaista, josta voi valmistaa kookosöljyä. 
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Nebraskan senaattori Gerorge Norris esitti, että Filippiinien kookosöljy olisi 

valmisteveron alaista, mutta kerätty vero jäisi saarivaltion kassaan. Enempää 

muutosesityksiä ei tehty, ja käydyn keskustelun jälkeen Tydingsin ja Harrisonin 

esitys torjuttiin, mutta Norrisin esitys – ehkäpä vähän yllättäen - hyväksyttiin.1098 

Tehty muutos sai myös presidentti Rooseveltin hyväksynnän.1099 

Kookosöljylle lanseerattu valmistevero ei herättänyt tämän jälkeen kovinkaan 

paljoa keskustelua tai vastustusta Filippiineillä. Itse asiassa muutama kuukausi 

myöhemmin huomattiin, että laki muodostui merkittäväksi: valmistevero, ”jonka 

maksoivat etupäässä amerikkalaiset kotirouvat”, alkoi muodostaa kolmanneksen 

Filippiinien hallituksen tuloista.1100 Vaikutti siltä, että valmistevero koitui ainakin 

saarivaltion hallinnon eduksi. Käytännössä saarten kookosöljyn tuottajat joutuivat 

maksamaan huomattavasti enemmän veroa Filippiinien hallinnolle uuden 

valmisteveron muodossa. 

Frank Golay huomioiden mukaan kookosöljy ei ollut Filippiinien 

vallankahvassa olevan eliitin intresseissä kovinkaan paljon. Kookosöljyn- ja 

koprantuottajat olivat pääasiassa pienviljelijäväestöä, jolla ei ollut jalansijaa maan 

poliittisessa elämässä. Suurimmat tuotantoalan puolestapuhujat olivatkin 

amerikkalaisia tai kiinalaisia, jotka hallitsivat kookosöljyn jalostusta ja 

vientikauppaa.1101 

Ilmeisesti propagandan ja kampanjoinnin ansiota on, että Filippiineiltä tuleva 

tuonti koettiin yhä paljon uhkaavampana, kuin se todellisuudessa oli. Viljelijöitä 

edustaneilla liitoilla oli edelleen paineita saada leikattua kilpailua liittovaltion 

sisämarkkinoilla. 

Ison-Britannian Filippiinien konsulaatin mukaan filippiiniläiset pyrkivät 

luomaan Yhdysvaltain tuonnille mahdollisimman hyvät edellytykset. Tämä 

toteutettiin muun muassa asettamalla muista maista tuleville kilpaileville tuotteille 

korkeampia tullimaksuja. Vastavaatimuksena filippiiniläiset halusivat suurempia 

vientikiintiöitä Yhdysvalloilta. He myös pyrkivät oikaisemaan mielestään väärää 

propagandaa Yhdysvalloissa. New Yorkissa toimivan toimiston kautta pyrittiin 

levittämään vastapropagandana tietoa, että Filippiinien ruokosokeri ei ollut 

todellinen kilpailija juurikassokerille, ja että filippiiniläiset eivät veisi Kuubasta 

tulevan sokerin markkinoita. Lisäksi he painottivat Filippiinien kookosöljyn olevan 

tärkeä ja käytännöllisesti katsoen korvaamaton saippuateollisuuden raaka-aine 

                                                        
1098 CR, Vol. 78, 6308–6317, 6380–6395. 
1099 Senaatti, CR, Vol. 78, 6380–6392, 7844. 
1100 Friend 1965, 159. 
1101 Golay 1998, 328. 
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Yhdysvalloissa. Myös Filippiinien tärkeyttä vientikohteena monille runsaasti 

työllistäville teollisuudenhaaroille, kuten puuvilla-, metalli-, kone- ja 

kemikaaliteollisuudelle painotettiin. Propagandan kohteina olivat erityisesti 

Yhdysvaltain maatalous- ja työläispiirit, jotka yhä olivat hyvin kielteisiä 

Filippiinien suhteen.1102  On yllättävää, että konsuli Harringtonilla ei ollut tietoa 

siitä, että New Yorkin tiedostustoimisto jouduttiin sulkemaan jo syksyllä 1933 

rahapulan vuoksi. 

Tarve supistaa Yhdysvaltain Filippiinientuontia oli ongelmallinen viennin 

kannalta. Yhdysvaltain viennin suhteellinen osuus Filippiineille kasvoi laman 

myötä. Filippiinit oli säilyttänyt ostovoimansa ja yleismaailmallisesta lamasta 

huolimatta jopa kasvattanut tuontiaan.1103  Filippiinien merkitystä vientikohteena 

korosti sekin, että Hawley–Smooth-lain seurauksena markkinat muualla 

maailmassa olivat tyrehtyneet lähes puoleen edellisen vuosikymmenen tasosta. 

Erityisesti tekstiiliteollisuudelle Filippiinit oli tärkeä 1104 . Amerikkalaisten 

tuotteiden tarjontaa saarilla ei aina edes pidetty hyvänä. Esimerkiksi Claude A. 

Bussin mukaan sitä pidettiin jopa saarten teollistumisen esteenä.1105 Kyseessä on 

ehkä pikemminkin tyypillinen kolonialistien ilmiö, jota tapahtui kaikissa 

siirtomaissa. 

Oli odotettavissa, että sokerintuotantorajoitusten seurauksina Filippiinien 

ostovoima heikkenisi, mistä seuraisi Yhdysvaltain viennin väheneminen 

maahana.1106 Yhdysvaltain puuvillankasvattajille, kuten Van L. Perkins asian näkee, 

Filippiinien markkinoiden menettäminen ei ollut niinkään huono asia, koska 

maatalouden elvyttämisohjelman (AAA) mukaisesti heidän tuli muutenkin rajusti 

supistaa tuotantoaan.1107 Näin asia saattoi olla puuvillan viljelijöiden osalta, mutta 

puuvillaa jalostava tekstiiliteollisuus oli riippuvainen jokaisesta markkinaraosta. 

Tämä selittää, miksi puuvillan- tuottajajärjestöt eivät ottaneet aktiivisesti 

Filippiinien kysymykseen kantaa, vaan asia jäi lähinnä puuvillaa jalostavan 

teollisuuden harteille. Olettamus viennin vähenemisestä kävi toteen, ja etenkin 

tekstiiliteollisuuden vienti Filippiineille kääntyi laskuun. 

                                                        
1102 Konsuli Harrington Simonille 6.7.1934, BDFA, Vol. 17, 236; Harrington Simonille 11.8.1934, 
BDFA, Vol. 17, 237. 
1103  Filippiineille viennissä kasvoivat erityisesti kemikaalien, tekstiilien, kuljetusvälineiden, 
elektroniikan, raudan ja teräksen osuus. Gordon 1959, 277–278. 
1104 Noin ¾ osaa Yhdysvaltain tekstiiliviennistä suuntautui Filippiineille vuonna 1933. Edustajainhuone 
21.1.1935, CR, Vol. 79, 718. 
1105 Buss 1977, 7. 
1106 Olsson 1982, 55. 
1107 Perkins 1969, 173–174. 
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Ison-Britannian lähetystön mukaan Yhdysvalloissa käytiin jatkuvaa kiivasta 

väittelyä maataloustuottajain ja tekstiiliteollisuuden edustajain kesken. 

Maataloustuottajat eivät hyväksyneet Filippiinienkaupan kasvattamista, kun taas 

tekstiiliteollisuuden tuotannolle oli tärkeää laajentaa markkinoita Filippiineillä.1108 

Tämä tuntuu hyvin uskottavalta ja luonnolliselta tässä tilanteessa. 

Presidentti Rooseveltin ja demokraattien poliittiseen ohjelmaan oli jo 

vaalikampanjoinnin aikana kuulunut ulkomaankaupan kehittäminen 

kahdenkeskisin sopimuksin kauppakumppaneiden kanssa niin, että kaupan esteitä 

kuten tulleja tarvittaessa alennettiin. Asia eteni myös kongressissa, joka vaikutti 

olevan valmis hyväksymään kahdenkeskiset neuvottelut mahdollistavan lain. 

Ilmeisesti kongressin enemmistö alkoi ymmärtää, että kotimaisen tuotannon 

yltiöpäisellä suojelulla ei ratkaista lamaa. 1109  Trade Agreement Actin 1110  –laki 

mahdollisti tullien alentamisen kahdenkeskisin kauppasopimuksin, ja lain 

hyväksyminen oli selkeä osoitus suunnanmuutoksesta. 

Filippiineillä puhemies Quezon ymmärsi, että Trade Agreement Act –laki tulisi 

koskemaan myös filippiiniläisiä. Sopiminen vaati vastavuoroisuutta, ja Filippiinien 

tuli olla valmis tekemään aikaisempaa enemmän ja suurempia myönnytyksiä 

liittovaltion tuonnin suhteen – esimerkiksi korottamalla muiden 

kauppakumppaneiden tullien tasoa.1111 Tukea hankkeelleen Quezon sai Filippiinien 

talousseuralta (PEA)1112, joka samoin katsoi, että kauppavaje Yhdysvaltain kanssa 

kasvaisi hallitsemattoman suureksi, mikäli ei pystyttäisi suojelemaan 

Yhdysvaltaintuontia ratkaisuna kysymykseen.1113 

Filippiineillä odotettiin suuria kahdenkeskisten kauppasopimusten teosta. 

Filippiiniläis-amerikkalainen kauppayhdistys (PATA)1114 perustettiin pitkälti juuri 

ajamaan kahdenkeskisyyttä maiden väliseen kaupankäyntiin. Kyseinen yhdistys 

koostui lähinnä johtavien tuonti- ja vientiyritysten johtajista. Yksi yhdistyksen 

                                                        
1108 ”Memorandum respecting of Future of United Kingdom Relations with the Philippine Islands”, 
19.10.1934, BDFA, Vol. 17, 245–246. 
1109 Krasner 1978, 86. 
1110  Trade Agreement Act (tästä eteenpäin TAA) valtuutti presidentin solmimaan kahdenkeskeisiä 
kauppasopimuksia, joissa keskinäistä tullia saatettiin laskea jopa puoleen. Ks. esim. Potter 1974, 162. 
1111 NYT, 18.7.1934; Murphy sotaministeri Dernille, 16.7.1934. BIA 17 073-412. 
1112 Philippine Economic Association (tästä eteenpäin PEA). Tämä talousseura koostui lähinnä hallinnon 
talouspuolen virkamiehistä. 
1113 Philippine Economic Association. Economic Problems of the Philippines. 1934. 
1114  Philippine–American Trade Association (Tästä eteenpäin PATA).  Huom. ei pidä sekoittaa 
Filippiiniläis-amerikkalaiseen kauppakamariin (Philippine–American Chamber of Commerce). 
Edellinen oli huomattavasti löyhempi yhdistyksenomainen, ja se perustettiin pitkälti juuri tätä kyseistä 
tarkoitusta varten. 
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tavoitteista oli tehostaa Filippiinien markkinoiden tuntemusta Yhdysvaltain 

teollisuuden parissa. 

Filippiinien sijaan Yhdysvaltain hallitus laittoi Kuuban etusijalle TAA-

sopimusneuvottelujen suhteen. Neuvottelut Kuuban kanssa johtivat 

kahdenkeskiseen sopimukseen, jonka mukaan useiden tuotteiden tullitariffeja 

alennettiin. 1115  Kongressissa esitettiin yksittäisiä ajatuksia siitä, että myös 

Filippiinien kaupan suhteen voitaisiin siirtyä kahdenkeskiselle pohjalle.1116 Nämä 

ajatukset eivät kuitenkaan saaneet riittävää vastakaikua. Filippiinien suhteen 

pyrittiin pikemminkin rajoittamaan kauppaa, kuten myös T. A. Bisson havaitsee.1117 

Voikin todeta, että ulkopoliittinen ja sitä myötä kaupallinen huomio oli käännetty 

lähialueille. ”Hyvä naapuri -politiikkaan” haluttiin panostaa. 

Voi kysyä, miksi Yhdysvaltain vientiteollisuus ei itsenäisyyslakien käsittelyn 

aikoihin ottanut kantaa Filippiinien markkinoiden luisumiseen muille valtioille. 

Toden teolla herättiin vasta, kun Japani oli jo vallannut huomattavan osan 

Filippiinien markkinoista. Yhdysvaltain ja Japanin suhteissa alkoi olla jo jännitettä, 

jota lisäsi erityisesti kilpailu Filippiinien tekstiilimarkkinoista. Ehkä ei vielä voinut 

puhua kauppasodasta, mutta sitä kohti oltiin vahvasti menossa. 

Japanissa Filippiinien itsenäistymien otettiin eittämättä positiivisin tunnelmin 

vastaan. Etenkin kaupallisesti Filippiinit kiinnostivat. Vauhdittaakseen keskinäistä 

kaupankäyntiä Filippiinien kanssa Japani oli tarjonnut vapaakauppaa Filippiinien 

tuonnille. Lisäksi Japanin keisarillinen kauppakamari (ICCJ) 1118  oli vieraillut 

saarilla tarjoten pääomaa ja työvoimaa. ICCJ:n strategiana oli, että olennaisesti 

halvemman työvoiman mahdollistamana kookosöljy voitiin edullisesti kerätä ja 

rahdata Japaniin. Siellä siitä voitaisiin jalostaa saippuaa, joka voitaisiin edelleen 

myydä kannattavasti Yhdysvaltain markkinoille tullimuurista huolimatta.1119 

Vaikuttaa siltä, että vientikaupan harjoittajat Yhdysvalloissa olivat uskoneet, 

että Filippiinienkauppa tulisi jatkumaan suhteellisen vakaana. Näin ei kuitenkaan 

käynyt, kun Japani alkoi yhä voimakkaammin tunkeutua Filippiinien markkinoille. 

Erityisen voimakasta Japanin viennin kasvu oli vuonna 1933, jolloin se lähes 

kaksinkertaistui. Vastaavana aikana Yhdysvaltain vienti saarille väheni 12 

                                                        
1115 Sopimus Kuuban kanssa solmittiin 24.8.1934. Ks. esim. Potter 1974, 163. 
1116 Kts. esim. senaattori Carl Haydenin kirje Filippiineiltä senaatin alueiden ja saaristojen valiokunnan 
(Committee on Territories and Insular affairs) puheenjohtajalle, Milliard E. Tydingsille 6.8.1934, 
Senaatti 13.8.1934, CR, Vol. 79, 12 911–12 913.  
1117 Bisson 1945, 56. 
1118 The Imperial Chamber of Commerce of Japan. 
1119 CR, Vol. 79, 12183 
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prosenttia.1120 Tärkein tuote Japanin vientikaupan lisäyksessä oli puuvillatekstiilit, 

jonka osuus Filippiineille vietävästä puuvillatekstiilin kokonaismäärästä kasvoi 8 

prosentista 56 prosenttiin. Kasvu jatkui huimana seuraavanakin vuonna. 1121 

Näyttää ilmeiseltä, että puuvillatekstiilien markkinat Filippiineillä olivat todellakin 

luisumassa japanilaisille. 

Asiantuntevan ulkopoliittisen neuvoston (CFR) mukaan Japanin Mantšuriaan 

tekemä invaasio ei ollut tuonut helpotusta maan taloudelliseen tilanteeseen. 

Japanissa etsittiin kaikin mahdollisin keinoin uusia ratkaisuja vaikeaan 

taloudelliseen tilanteeseen. 1122  Friend toteaa, että japanilaiset yrittivät kaupan 

lisäksi tunkeutua Filippiinien sisäiseen talouteen ja vähittäiskauppaan saamatta 

kuitenkaan filippiiniläisten luottamusta taakseen.1123  Yhdysvalloissa oltiin hyvin 

tietoisia japanilaisten soluttautumisesta Filippiineille. William Manchesterin 

mukaan Filippiinienjoukkojen komentajaksi siirtynyt Frank Parker raportoi 

keväällä 1934 Washingtoniin japanilaisten räjähdysmäisestä muuttoaallosta 

Filippiineille. Asia ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.1124 

Eteläisellä Filippiineillä Mindanaon saarella sijaitsevaa Davaon provinssia 

asuttivat japanilaiset, jotka olivat tulleet alueelle ensimmäisen maailmansodan 

aikoihin hyödyntämään alueen mittavia puuvarantoja. Luvan toimintaansa ja 

asutukseen japanilaiset yhtiöt saivat lahjomalla filippiiniläistä viranomaista.1125 

Voimakas kehitys- ja rakennustyö provinssissa johti siihen, että jo vuonna 1930 

Davaon provinssi tuotti yli 40 prosenttia Filippiinien hampusta. Japanilaisia asui 

1930-luvun alussa Davaon saarella jo yli 15 000. Saari oli käytännöllisesti katsoen 

japanilaisten kontrollissa. Japanilaisia kauppiaita, kalastajia ja agentteja liikkui 

joka puolella Filippiinien saaristoa. 1126  Yhdysvalloissa käytettiin usein 

termiä ”japanilainen agentti” ilman, että sitä oli tarkemmin määritelty. 

Asiayhteyksien perusteella termillä tarkoitettiin etenkin kaupallisia tarkoitusperiä 

                                                        
1120  Tiedot perustuvat Yhdysvaltain Filippiinienkauppakomissaarin E. D. Hesterin kirjanpitoihin. 
Senaatti 9.4.1934, CR, Vol. 78, 6210. 
1121  Huomattava kuitenkin on, että Japanin kauppa Filippiineille oli vielä vain noin kymmenesosa 
Yhdysvaltain Filippiinienkaupasta. Senaatti 9.4.1934, CR, Vol. 78, 6210. 
1122 Schulzinger 1984, 41–42. 
1123 Friend 1965, 177. 
1124 Manchester 1978, 170–171. 
1125  Vuonna 1919 Filippiinien hallinnossa korkeassa asemassa työskennellyttä Vicente Ceballosia 
syytettiin virka-asemansa törkeästä väärinkäytöstä. Hän ehti kuitenkin paeta maasta. Sanomalehti New 
York Timesin erikoiskirjeenvaihtaja Robert Aura Smithin raportti Filippiineiltä. Senaatti 28.5.1936, CR, 
Vol. 80, 8162–8163. 
1126 Senaatti 3.5.1935, CR, Vol. 79, 6845. 
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ajavaa henkilöä. Jossain yhteyksissä termillä saatettiin nimittää myös poliittista 

tiedustelijaa tai agitaattoria. 

Yhdysvaltain ulkoministeriön saaristoasiainosasto raportissaan erittelee 

Japanin puuvillamarkkinaosuuden räjähdysmäistä kasvua: Ensinnäkin vuonna 

1931 puhjenneen Mantšurian selkkauksen seurauksena kiinalaiset kauppiaat 

alkoivat boikotoida japanilaisia tuotteita. Japanilaiset vastasivat tähän luomalla 

oman vähittäiskauppaverkoston Filippiineille. Toinen merkittävä tekijä oli Japanin 

jenin heikentyminen, joka teki japanin tuotteista kilpailukykyisemmän. 

Kolmantena syynä BIA:ssa nähtiin kotimaan tuotantokustannusten nousun. 1127 

Joseph Hayden korostaa ensimmäisen syyn olleen kaikista merkittävin.1128 Jenin 

devalvaatiovaikutukset puolestaan korostavat tutkijat Gardner, LaFeber ja 

McCormick. Devalvointi tapahtui pian Mantšurian selkkauksen jälkeen 

joulukuussa 1931. 1129  Mikäli nämä ovat merkittävimmät syyt, Japanin 

Filippiinienkaupan valtaamiseen tuskin liittyi Yhdysvaltain tarkoitushakuista 

provosoimista. 

Puuvillamarkkinoiden lisäksi huolta aiheutti Filippiinien vähittäiskaupan 

luisuminen yhä enemmän ulkomaalaisten käsiin. Sekä Quezon että Murphy 

esittivät lisäyksen tekemistä perustuslakiin niin, että vähittäiskauppa saarilla 

sallittaisiin siirtymäaikana vain niille yrityksille, joiden omistus olisi vähintään 

75prosenttisesti amerikkalaisilla tai filippiiniläisillä. 1130  Sinänsä taktisesti hyvä 

esitys jäi toteutumatta. 

On ilmeistä, että vientikaupan ongelmia lisäsi liittovaltion New Deal -

politiikka, jonka pääperiaate oli nostaa kaikin keinoin kotimaisen tuotannon 

tuottajahintoja. Wilkins painottaa, että korkeista tulleista huolimatta japanilaiset 

tuotteet valtasivat myös Yhdysvaltain markkinoita monella eri tuotannonalalla, 

mikä lisäsi edelleen Japaninvastaista mielialaa Yhdysvalloissa. 1131  Filippiinien 

suhteen Abelarde korostaa, että vaikka Yhdysvallat sai viedä Filippiineille 

tuotteensa täysin tullitta, olivat japanilaiset tuotteet tullin maksettuaankin 

                                                        
1127 Bureau of Insular Affairs -osaston päällikkö Creed F. Cox kirjeessään sotaministeri George H. 
Dernille, Senaatti 16.7.1935, CR, Vol. 79, 11 203. 
1128 Tosin muidenkin maiden vienti Filippiineille väheni laman vaikutuksesta, mutta ei kuitenkaan niin 
jyrkästi kuin Japanin. Japanilaisten markkinointistrategiaan kuului, että vähittäiskaupoista rakennettiin 
paljon suurempia ja näyttävämpiä, kuin kiinalaiset pikkupuodit olivat. Hayden 1945, 713–714. 
1129  Ennen Japania oli Iso-Britannia syyskuussa devalvoinut puntansa. Gardner & LaFeber & 
McCormick 1973, 377. 
1130 Murphy Dernille, 15.10.1934, BIA 364-Quezon pers. 
1131 Wilkins 1973, 342–343. 



278 

kilpailukykyisiä saarilla. 1132  Näin ollen amerikkalaiset saattoivat ainoastaan 

sopimus- tai lainsäädäntöteitse säilyttää markkinansa Filippiineillä. 

Kun Filippiinien itsenäisyydestä alettiin käydä julkista keskustelua 1920- ja 

1930-luvun vaihteessa, eivät puolustukselliset näkökulmat nousseet paljon esille. 

Vaikuttaa siltä, että mitä pidemmälle itsenäisyyden suhteen edettiin, sitä enemmän 

puolustukselliset asiat korostuivat. Merkittävämpi muuttuja oli Kaukoidän 

strateginen tilanne, joka oli Japanin ekspansionistisen ulkopolitiikan vuoksi 

muuttunut huomattavasti vajaassa neljässä vuodessa. On tärkeä tutkia, miten 

Yhdysvalloissa suhtauduttiin Filippiinien puolustuskysymykseen ja asemaan 

imperialistisen Japanin naapurina. Olennaista on havainnoida, miten 

puolustukselliset näkemykset muuttuivat 1930-luvun puoliväliin tultaessa. 

Maailmanpoliittinen tilanne oli kärjistynyt sen jälkeen, kun kongressi oli 

hyväksynyt HHC-lain. Keväällä 1934 sodanuhka tiedostettiin yhä voimakkaammin 

Yhdysvalloissa. Japanin lisäksi Saksassa nouseva fasismi alkoi muodostua uhaksi 

maailmanrauhalle. 1133  Kuten ensimmäisessä luvussa jo totesin, alkoivat 

Yhdysvaltain armeijan upseerit suhtautua epäillen Filippiineille sijoitettuihin 

joukkoihin ja olivat halukkaita vetäytymään saarilta. Toisaalta laivastossa nähtiin 

lisääntyneiden määrärahojen johdosta uusia mahdollisuuksia pysyä läntisen 

Tyynenmeren johtavana merimahtina. 

Japanin liikehdintä Aasian mantereella lisäsi jännitystä läntisellä 

Tyynellämerellä. Keväällä 1933 Yhdysvaltain hallitus ja viranomaiset saivat 

tarkempia tietoja Ranskan yleisesikunnalta siitä, että Japanin suunnitelmiin kuului 

vallata myös Filippiinit.1134 Myös presidentti Rooseveltin neuvonantajana asioita 

läheltä seurannut Herbert Feis totesi Yhdysvaltain ja Japanin välisten suhteiden 

huonontuneen jyrkästi vuoden 1933 kuluessa. Sodanuhka oli kasvanut 

merkittävästi. Monen mielestä sodanuhka oli jo kasvanut niin suureksi, että oli aika 

tehdä Japanille myönnytyksiä sodan välttämiseksi. Esimerkiksi ulkoministeriön 

Kaukoidänosaston päällikkö Hornbeck, kuten myös Yhdysvaltain Kiinan- ja 

Japanin-suurlähettiläät, vaati Japanin uuden aseman tunnustamista.1135  Toisaalta 

myönnytykset eivät ratkaisseet paljon, sillä kuten Kiinan suurlähettiläs Nelson 

Johnson totesi kirjeessään Hullille, Japani ei tyytyisi Kiinaan, vaan pyrkisi 

ottamaan haltuunsa myös Kaukoidän saaret. Yhdysvaltain vetäytyminen 

                                                        
1132 Abelarde 1947, 127. 
1133 Douglas Miller Reports on ”The Main Purpose of the Nazis”, 1934. DHAL, Vol. 7, 246–247. 
1134 Marriner(F) Hullille 17.3.1933, FRUS, 1933, Vol. 3, 241. 
1135 Suurlähettiläät Joseph C. Grew (Japani) ja Nelson Johnson (Kiina). Feis 1933, 301 
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Filippiineiltä toimisi yllykkeenä japanilaisille.1136 Viimeistään tässä vaiheessa alkoi 

olla selvää, että Filippiinit kuuluivat Japanin intresseihin tai ainakin riski Japanin 

invaasiosta oli vähintäänkin huomattava. 

Laivastoasiantuntija Wayne Francis Palmer varoitti jo helmikuussa vuonna 

1934 Japanin muodostaman turvallisuusuhan olevan huomattava. Hänen mukaansa 

Japanin keisarillisen yhdistetyn laivaston komentaja, amiraali Suetsugu oli 

harvinaisen selväsanaisesti tuonut julki sen, että Yhdysvaltojen tuli pysyä poissa 

Kaukoidästä: ”Yhdysvaltain oli aika kääntää aluksensa kohti San Franciscoa.” 

Muutoin hän ei usko, että ”…diplomatialla voitaisiin ratkaista maiden väliset 

ongelmat. Me olemme valmistautuneet taloudelliseen ja poliittiseen yhteenottoon.” 

Laivastoasiatuntija Palmerin mukaan Japani oli tehnyt laskelmia ja valmisteluja 

voidakseen ottaa koko läntisen Tyynenmeren hallintaansa. Myös Japanin 

ulkoministeri Hirota oli Palmerin mukaan linjannut Kaukoidän politiikkaa siihen 

suuntaan, että maailmassa oli kolme ”Monroe-oppia”: Euroopan, Amerikan ja 

Aasian Monroe-oppi.1137 

Samuel Morisonin mukaan Japani nähtiin kaupallisesti niin tärkeänä, että 

Filippiineille myönnetty itsenäisyys liittyi myönnytyksiin, joita Yhdysvallat halusi 

tehdä Japanille säilyttääkseen hyvät suhteensa maahan.1138  Tämä näkemys ehkä 

pitikin paikkaansa ainakin niissä piireissä, jotka harjoittivat vientikauppaa Japaniin. 

Filippiinien kohtalosta riippui hyvin pitkälle myös Ison-Britannian, Ranskan ja 

Hollannin tulevaisuus Kaukoidässä. Näiden imperialististen valtioiden hallitsemat 

saaret ja alueet Aasiassa olivat mahdollisesti itsenäistymässä Filippiinien jälkeen, 

tai ainakin niissä agitaatio itsenäisyyden puolesta vahvistuisi. 1139  Myös 

puolustuspoliittisesti Filippiineillä oli merkitystä näille valtioille ja niiden 

siirtomaille. Tätä seikkaa tarkentaa William Manchester siten, että Filippiinit 

muodosti yhdessä Singaporen kanssa strategisen portin, joka esti japanilaisten 

helppoa pääsyä Hollannin Itä-Intian luonnonvaroiltaan rikkaisiin saariin. 

Kenraalimajuri Douglas MacArthurin mukaan ilman vahvasti puolustettuja 

Filippiinien saaria koko Kaukoitä oli kuin tarjottimella Japanille. Vaikuttaa siltä, 

että hallinto ei täysin niellyt MacArthurin näkemystä asiassa. MacArthur katsoi, 

että Yhdysvaltain Orange Plan-puolustusstrategia oli aikansa elänyt eikä siten 

vastannut enää silloista tarvetta.1140 

                                                        
1136 Johnson Hullille 12.6.1933, FRUS, 1933, Vol 3, 361. 
1137 Wayne Francis Palmer, ”Island or Else-”, The Outlook, 2/1934, 37–42. 
1138 Morison 1965, 4. 
1139 Johnson Hullille 12.6.1933, FRUS, 1933, Vol 3, 361. 
1140 Manchester 1978, 196–170. 
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Yhdysvaltain Kiinan-suurlähettilään saamien tietojen mukaan britit olivat 

kesällä 1933 olleet valmiit menemään niin pitkälle, että he olisivat miehittäneet 

Filippiinit ja siten estäneet saaria lipumasta japanilaisten haltuun. 1141  Myös 

Hollanti oli huolestunut omista mandaateistaan alueella.1142  Oletettavaa on, että 

Filippiinien itsenäistyminen herätti kansallista liikehdintää eurooppalaisten 

siirtomaissa. Yhdysvaltain vetäytyminen Filippiineiltä asetti Ison-Britannian, 

Ranskan ja Alankomaat vaikean ratkaisun eteen. Niiden täytyisi joko Yhdysvaltain 

tavoin vetäytyä Kaukoidän siirtomaistaan tai sitten puolustaa alueitaan ilman 

Yhdysvaltoja. Vetäytyminen siirtomaa-alueilta käytännössä tarkoitti alueiden 

jättämistä Japanin etupiiriin. On kuitenkin vaikea kuvitella, että Iso-Britannia olisi 

ryhtynyt sotilaallisiin toimiin Filippiinien suhteen - ainakaan niin kauan, kuin 

Yhdysvaltain lippu liehui saarilla. Oletettavasti suunnitelma laadittiin sen varalle, 

että Yhdysvallat vetäytyisi kokonaan pois Filippiineiltä. 

Varmaa on, että Filippiinien puolustaminen aiheutti päänvaivaa Yhdysvaltain 

sotaministeriössä ja pääesikunnassa. HHC–lain mukaan vastuu Filippiinien 

puolustuksesta kuuluisi Yhdysvalloille koko siirtymäajan. Puolustuksessa oli 

ensisijaisesti kysymys rahasta. Ilman vahvistuksiakin Filippiinien puolustus tuli 

maksamaan yli kymmenen miljoonaa dollaria vuodessa. 1143  Toisaalta oli 

oletettavaa, että amerikkalaiset eivät hevin luopuisi Olongapoon ja Caviteen 

rakentamistaan moderneista laivastotukikohdistaan. Yhdysvaltain Kaukoidän 

laivasto-osaston 1144  päätukikohta oli jo vuodesta 1898 sijainnut Filippiineillä. 

Myös Manilanlahden suulla sijaitsevasta maailman moderneimpiin kuuluvasta 

Corregidorin1145 linnoitetusta saaresta haluttiin pitää kiinni. Filippiineillä ei ollut 

varaa varustaa sitä uudelleen, sillä Yhdysvaltain kongressi tuskin lahjoittaisi uusia 

                                                        
1141 Ison-Britannian amiraali Sir Frederic Dreyer Yhdysvaltain Kiinan-lähettiläälle Nelson Johnsonille 
Kaukoidän kiristyneestä tilanteesta kesällä 1933. ”… I distinctly Drew the inference that Great Britain 
might consider the occupation of the Philippines necessary that there would be a probability of her 
taking over the Philippines to prevent their falling into the hands of the Japanese." Johnson Hullille 
12.6.1933, FRUS, 1933, Vol. 3, 361.  
1142 Friend 1965, 169. 
1143  Tietolähteenä on kongressin pöytäkirjaan liitetystä Washington Post -lehden selvitys. Senaatti 
20.4.1936 CR, Vol. 80, 5674. 
1144 ”USN Asiatic Squadron” eli eskaaderi, johon vuonna 1935 kuului raskas risteilijä, 2 kevyempää 
risteilijää, 12 hävittäjää, 12 pientä sukellusvenettä, muutamia laivaston lentokoneita, huoltoaluksia ja 
useita tykkiveneitä. Hayden 1945, 734. 
1145 Corregidorin saari oli jo luonnostaan hyvä linnoitus keskellä Manilanlahden suuta. Jo vuosisadan 
alusta lähtien Yhdysvaltain armeija on rakentanut sinne teitä, pengerryksiä, parakkeja, rakennuksia, 
hätälaskeutumiskentän, maanalaisia käytäviä, tiloja ja varastoja. Linnoitus oli varustettu uusimmilla ja 
suurimmilla tykeillä. Aseet, ammukset ja muonavarasto olisi siirrettävissä pois. Hayden 1945, 758–767. 
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ja kalliita varusteita, vaan yhdysvaltalaiset veisivät ne mukanaan, mikäli 

vetäytyisivät saarilta.1146 

Maaliskuun alussa senaatissa keskusteltiin laivaston rakentamisesta. 

Kongressiedustaja Carl Vinsonin tekemä lakialoite lisäisi huomattavasti 

liittovaltion investointeja laivastonrakentamiseen. Nämä määrärahat olivat osa 

liittovaltion työllisyyttä parantavia julkisia investointihankkeita. Filippiinien 

tulevaisuus oli merkittävä osatekijä keskusteltaessa laivastoinvestoinneista, sillä 

mikäli Yhdysvalloilla säilyi puolustuksellinen vastuu Filippiineistä, olivat suuret 

laivastoinvestoinnit välttämättömiä.1147 

Myös senaattori Tydingsin näkemyksen mukaan kongressin molemmissa 

huoneissa valtaosa jäsenistöstä oli sitä mieltä, että laivastoasemat tulisi säilyttää 

saarilla.1148  Tydings esitti myös, että kun saarilla astuisi voimaan siviilihallinto, 

tulisi Filippiinit hallinnollisesti siirtää pois sotaministeriön alaisuudesta. BIA:n 

päällikkö Cox vastusti kuitenkin ehdotusta, sillä juuri sotaministeriöllä oli paras 

kokemus ja valmius hallinnoida Filippiinien kaltaisen alueen asioita.1149 

Ei siis mikään ihme, että Tydings päätyi lopulta suosittelemaan Quezonille 

uutta lakia, jonka mukaan armeijan joukot vedettäisiin kokonaan pois saarilta 

itsenäisyyden astuttua voimaan. Laivastotukikohtien suhteen tehtäisiin varaus niin, 

että niistä tultaisiin käymään kahdenkeskeiset neuvottelut ennen itsenäisyyden 

astumista voimaan. Quezon suostui tukemaan Tydingsin ehdotusta. Quezon yritti 

hakea ratkaisua myös muuta kautta, sillä senaattori Kingille hän oli esittänyt 

edelleen tukevansa Kingin ajamaa välitöntä itsenäistymistä. Friendin mukaan 

Quezon oli ilmaissut toivovansa, että HHC-laki hylättäisiin kokonaisuudessaan ja 

alettaisiin neuvotella Filippiineille dominion kaltaista asemaa. 1150 

Puhemies Quezonin harhailu asiassa osoittaa, että tilanne alkoi muodostua 

hänelle vaikeaksi. Palaaminen tyhjin käsin Manilaan olisi poliittinen itsemurha 

lähestyviä vaaleja ajatellen. Quezon päätti asettaa kaikki sen kortin varaan, että 

puolustusta koskevat muutokset riittäisivät vakuuttamaan filippiiniläiset uuden lain 

paremmuudesta. Niinpä hän asettui tukemaan Tydingsin valmistelemaa muutosta 

itsenäisyyslakiin. Edustajainhuoneen puolella uuden itsenäisyyslakiversion esitti 

saaristoasiain valiokunnan puheenjohtaja John McDuffie.1151  Karnowin mukaan 

                                                        
1146 Hayden 1945, 757–758. 
1147 Ns. Vinston–Trammel-laki hyväksyttiin myöhemmin keväällä 1934. Kyseinen laki käynnisti laajan 
laivastorakentamisen. CR, Vol. 78, 3458–3461. 
1148 Coxin muistio 24.2.1934, BIA 364–1050. 
1149 Coxin muistio 24.2.1934, BIA 364–1050. 
1150 Ks. esim. Friend 1965, 140–141. 
1151 CR, Vol. 77, 4225. 
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Hawes oli tehnyt käytännön valmistelut McDuffien puolesta. 1152  Filippiinien 

hieman muutettu itsenäisyyslaki oli siis jälleen kongressin esityslistalla. Tällä 

kertaa sillä oli myös presidentin tuki. 

Kuten edellä tuli ilmi, presidentti Roosevelt viestissään vetosi kongressiin, että 

Filippiinien itsenäisyyslakiin tulisi tehdä muutoksia niin, että sotilastukikohdasta 

tulee luopua itsenäistymisen jälkeen ja että laivastotukikohdan tulevaisuudesta 

käytäisiin kahdenkeskiset neuvottelut itsenäistyneen Filippiinien valtion kanssa. 

Lisäksi presidentin mukaan lailla tuli olla riittävän pitkä harkinta-aika, jotta 

Filippiinien hallintoviranomaiset, kansalliskokous sekä myös kansa voivat 

riittävästi perehtyä lakiin ja esittää siitä mielipiteensä. Presidentti jatkoi, että mikäli 

itsenäisyyslaissa olisi epäkohtia hyväksymisen jälkeen, tultaisiin niistä käymään 

kahdenkeskiset neuvottelut epäkohtien poistamiseksi.1153  Tällä lopuksi esitetyllä 

vakuutuksella tuli olemaan keskeinen merkitys ainakin filippiiniläisille. 

Filippiinien kongressiedustaja Guevara käytti presidentti Rooseveltin viestin 

julkistamisen jälkeen puheenvuoron, jossa hän vakuutteli kansansa seisovan uuden 

itsenäisyyslain takana tällä kertaa. Hän piti presidentin sanomaa merkittävänä, ja 

hänen mielestään tilanne oli nyt toinen kuin vuosi sitten. Guevara oli ilmeisen 

luottavainen siihen, että mahdollisista epäkohdista ja ongelmista voitaisiin 

neuvotella maiden kesken. Guevara myönsi, että nyt esillä oleva laki oli paras 

mahdollinen, mitä Filippiinit voi vallitsevassa tilanteessa saada. 1154  Sinänsä 

varsinainen muutos oli vähäinen kokonaisuus huomioiden – ainoastaan saarilla 

olevat armeijan tukikohdat vedettäisiin pois. 

5.5 Suhtautumisessa muutoksia - uusi laki kuitenkin lähes 

samanlainen 

Noin viikon kuluttua presidentin viestistä kongressille raportoi HCIA:n 

puheenjohtaja John McDuffie uuden itsenäisyyslakiesityksen edustajainhuoneelle. 

Lakiin oli otettu mukaan presidentin esittämät näkökulmat.  SCTIA:n 

puheenjohtaja senaattori Milliard Tydings esitti identtisen lain senaatissa päivää 

myöhemmin. 

                                                        
1152 Karnow 1990, 255. 
1153 CR, Vol. 77, 3580–3581. 
1154 CR, Vol. 78, 3581. 
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Edustajainhuoneen istunnossa esitettiin McDuffien itsenäisyyslakiesityksen 

lähettämistä molempien kamarien yhteisen valiokunnan1155  valmisteltavaksi.1156 

Kyseinen valiokunta käsitteli asian nopeasti pyrkien huomioimaan myös 

filippiiniläisten perustelut lain hylkäämiseen. Yksi näistä perusteluista oli ollut 

Yhdysvaltain hallinnon epäselvä rooli siirtymäaikana. Tähän valiokunta ei 

kuitenkaan esittänyt tarkennusta. Siirtymäaikana Yhdysvaltain presidenttiä saarilla 

edustaisi komissaari. Hänellä ei kuitenkaan olisi suoranaista oikeutta puuttua 

saarten hallintoon. Komissaarin tehtävä olisi lähinnä valvoa perustuslain 

toteutumista ja toimia Yhdysvaltain puolustusvoimien ylipäällikkönä saarilla. 

Komissaarilla oli oikeus saada nähtäväkseen kaikki Filippiinien hallinnon 

asiakirjat.1157 

Maahanmuuttokysymykseen valiokunta ei esittänyt muutosta. Siirtolaiskiintiö 

pysyi edelleen 50 henkenä vuotta kohden. Tätä perusteltiin sillä, että se muutoin 

olisi Yhdysvaltain maahanmuuttolain 1158  vastainen. 1159  Itsenäisyyslakiesityksen 

maahanmuuttopykälä poikkesi lain muista kohdista siinä, että se astuisi voimaan 

välittömästi hyväksymisen jälkeen.1160  Paradoksaalista on, että filippiiniläisiä ei 

muuttanut maahan kyseisenä vuonna eli edes kiintiön sallimaa määrää.1161 

Ratkaisevin ja molempia osapuolia tyydyttänyt muutos liittyi jo 

aikaisemminkin esille tulleeseen armeijan vetäytymiseen saarilta siirtymäajan 

jälkeen. Yhteinen valiokunta yhtyi Tydingsin tekemään muutokseen. Laivaston 

suhteen järjestettäisiin neuvottelut jatkotoimenpiteistä siirtymäkauden lopulla. 

Uudessa laissa painotettiin, että laivasto tarvitsi saariston itsenäistyttyä lähinnä vain 

yhden huolto- ja tankkausaseman Aasian laivasto-osastolleen. Lisäksi laissa 

edellytettiin kaupallisten neuvotteluiden järjestämistä maiden välisten kaupan 

                                                        
1155 "Joint Committee". Joissakin yhteyksissä myös "Committee of the Whole House". Menettelytapa 
oli jokseenkin poikkeuksellinen, sillä Yhteinen valiokunta yleensä sovitti kamarien eroavat lait 
yhdenmukaisiksi. Nyt oli kyseessä laki, jota muutettiin vain hieman aikaisemmin hyväksytystä, ja siksi 
voitiin päätyä käyttämään suoraan Yhteisen valiokunnan valmistelua. 
1156 CR, Vol. 78, 4466. 
1157 CR, Vol. 78, 5144. 
1158 Huomattava on, että vahvasti väkirikkaampien maiden, kuten Kiinan ja Japanin, vuosittainen kiintiö 
oli 100 henkeä vuodessa. Immigration Act, 1924, SDUSH, Vol, 63, 72–75. 
1159 CR, Vol. 78, 5144–5145. 
1160 Report of the Subcommittee of the Committee on Territories and Insular Affairs of the Senate. 
Senaatti CR, Vol. 78, 6844. 
1161 Historical Statistics of the United States, 1789–1945. Series B 304-330. Immigration – Immigrants 
by Country: 1820–1945, 35. (Tästä lähtien mainitaan lyhenne HSUS, sarja ja sivunumero) 
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kehittämiseksi. 1162  Yhteisessä valiokunnassa muotoiltu lakiesitys raportoitiin 

molempien kamarien täysistunnoissa 19. maaliskuuta vuonna 1934.1163  

Kongressin istuntoa seuranneen Ison-Britannian Yhdysvaltain suurlähettiläs 

Lindsayn mukaan uusi itsenäisyyslaki sai miltei heti hiljaisen hyväksynnän 

edustajainhuoneessa. Osaltaan yleiseen hyväksyntään vaikutti se, että Filippiinien 

edustajat vakuuttivat tämän uuden lakiesityksen saavan hyväksynnän myös 

Filippiineillä.1164 

 Edustajainhuoneen keskustelussa nostettiin jälleen kerran esille kysymys siitä, 

oliko kongressilla perustuslain suoma valta irrottaa liittovaltioon kerran liitetty alue. 

Asian teki moninaiseksi ja tulkinnanvaraiseksi se, että perustuslaissa ei ole 

säädettynä kohtaa, joka mahdollistaisi alueen tai osavaltion irrottamisen 

liittovaltiosta. New Yorkin kongressiedustaja Robert L. Bacon esitti 

edustajainhuoneessa perustuslakiasiantuntija George Gray Zabriskien laatiman 

perusteellisen selonteon tästä ongelmasta ja puutteesta perustuslaissa. Zabriskie 

päätyi siihen, että perustuslakiin tuli tehdä kyseinen lisäys, jotta Filippiinien 

erottaminen olisi täysin lainvoimaista ja perustuslain mukaista. 1165 

Kongressiedustaja Baconin viestillä edustajainhuoneelle ei ollut merkitystä 

päätöksentekoon, vaan asian käsittely jatkui normaalin menettelytavan mukaisesti. 

Lain viimeisessä käsittelyssä pidettiin vain kolme puhetta, jotka kaikki olivat lakia 

vastaan. Edustajainhuone oli niin ylivoimaisesti lain kannalla, että äänestystä ei 

edes vaadittu, vaan laki hyväksyttiin yksimielisellä päätöksellä.1166 

Senaatin puolella asian käsittely venyi huomattavasti pidemmäksi. Senaattori 

Vandenberg esitti muutosehdotuksensa lakiin ja vaati lakiin lisättäväksi 

nopeamman vallansiirron filippiiniläisille ja kahdenkeskisen kauppasuhteen 

jatkumisen. Hänen lisäkseen senaattori King uusi oman, jo pitkään senaatissa 

riutuneen itsenäisyyslakiversionsa ja valtasi puhujakorokkeen. Kyseiset kaksi 

senaattoria muodostivat vastaparin, joiden väliseen keskusteluun kului kokonainen 

iltapäivä senaatissa.1167 

Edelleenkään muutamat senaattorit eivät tyytyneet lain kohtiin, jotka koskivat 

tullivapaata tuontia Yhdysvaltoihin. Senaattori Henrik Shipstead Minnesotasta teki 

muutosesitykseen lakiin vaatien tuontikiintiötä muutettavaksi siten, että kiintiö 

laskisi 20 prosenttia alkaen jo kansainyhteisökauden toisesta vuodesta, seuraavana 

                                                        
1162 Senaatti 20.3.1934 CR, Vol. 78, 4831. 
1163 CR, Vol. 78, 3464–3471. 
1164 Lindsay Simonille 29.3.1934, BDFA, Vol. 17, 232–233. 
1165 CR, Vol. 78, 4745–4748. 
1166 Edustajainhuone 21.3.1934 CR, Vol. 78, 4831. 
1167 CR, Vol. 78, 3464–3471. 
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vuonna kiintiö alenisi toiset 20 prosenttia ja näin jatkuisi, kunnes tullivapaata 

kiintiötä ei enää ollut.1168 Koska HHC-laki oli kaatunut Filippiineillä paljolti juuri 

kaupallisiin ehtoihin, on ymmärrettävää, että Shipsteadin esitys ei saanut muiden 

senaattoreiden kannatusta. 

Tydings–McDuffie-lakiesityksessä – kuten uutta lakiesitystä nyt nimitettiin - 

armeijalla ei ollut enää oikeutta varuskuntien pitämiseen ja maa-alueiden 

hallinnoimiseen saarilla. Laivaston tukikohdat säilyisivät laissa siirtymäkauden 

ajan, mutta niiden osalta siirtymäajan jälkeisestä tulevaisuudesta tultaisiin 

neuvottelemaan itsenäisen Filippiinien hallituksen ja Yhdysvaltain hallituksen 

kesken.1169 SCTIA:n puheenjohtaja Tydings saikin ivallista kritiikkiä osakseen siitä, 

että vaikka lakia oli puitu useaan otteeseen valiokunnassa, ei siihen tullut mitään 

isoa tai olennaista muutosta. Lisää palautetta Tydings sai osakseen senaattori 

Vandenbergiltä, jonka mukaan tällä ”pienellä kikalla” Tydings sai vaihdettua lain 

kantamaan omaa nimeään.1170 

 Itsenäisyydellä oli edelleen vankkumattomat vastustajansa. He vetosivat 

samoihin argumentteihin kuin ennenkin nostaen erityisesti esille jo iskulauseeksi 

muodostuneen lauseen "vastuuta ilman valtaa1171". Tällä he tarkoittivat sitä, että 

Filippiinien autonomia tulisi siirtymäaikana olemaan niin suuri, että filippiiniläiset 

voisivatjohdattaa maansa sotaan ja muihin vaikeuksiin kuulematta Yhdysvaltoja, 

joka kuitenkin olisi puolustuksellisessa vastuussa Filippiineistä.1172 Tämän lisäksi 

Vandenberg kritisoi Tydings–McDuffie-lain mukaista komissaarin roolia 

Filippiineillä. Komissaarilla tuli olemaan vapaa pääsy saariston autonomisen 

hallinnon asiakirjoihin, mutta hän ei voi tehdä tiedolla mitään. Hänellä olisi vain 

tarkkailijan rooli. Ainoastaan, jos Filippiinien autonominen hallitus epäonnistui 

valtionvelan maksussa Yhdysvalloille, oli komissaarilla oikeus puuttua asioihin. 

Vandenberg ei myöskään niellyt sitä, että suurimman vastuunkantajan edustajan eli 

komissaarin tuli muuttaa pois Malacanangin palatsista, joka oli korkeimman vallan 

symboli saarilla.1173 

                                                        
1168 Henrik Shipstead (1981–1960) tuli myöhemmin tunnetuksi kärjekkäänä toiseen maailmansotaan 
liittymisen vastustajana ja myös presidentti Rooseveltin vastustajana hänen ulkopolitiikassaan. CR, Vol. 
78, 4985; Johnson 1995. passim. 
1169 CR, Vol. 78, 4986.  
1170 CR, Vol. 78, 4986–4988. 
1171  "Responsibility without an authority", Mm. Hoover oli käyttänyt termiä vetovastauksessaan 
tammikuussa 1932. 
1172 Senaatti 22.3.1934 CR, Vol. 78, 4988, 5142. 
1173 CR, Vol. 78, 4988–4989. 
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Toinen paljon keskustelua herättänyt kysymys oli siitä, tarvitsiko 

itsenäisyyslaki Filippiineillä järjestettävän kansanäänestyksen hyväksyntää. 

Muutamat Filippiinien pikaista irrottautumista ajaneet senaattorit vastustivat 

edelleen kansanäänestyksen sisällyttämistä lakiin. Mielenkiintoiseksi asian tekee 

se, että nyt myös puhemies Quezon sekä muu itsenäisyyslähetystö vastustivat 

kansanäänestyksen sisällyttämistä lakiin ja he toivat kantansa esille senaatille. 

Keskusteluissa esitettiin, että valtaosa filippiiniläisistä kannatti välitöntä 

itsenäisyyttä. Yleisenä epäilyksen aiheena pidettiin, että Filippiinien kansa ei ehkä 

tulisi hyväksymään kymmenen vuoden siirtymäaikaa tälläkään kertaa.1174 

Yhdysvaltain senaatissa heräsi epäilys siitä, edustiko itsenäisyyslähetystö 

filippiiniläisten enemmistön kantaa tai edes kansalliskokouksen mielipidettä. 

Etenkin senaattori Key Pittman Nevadasta puuttui tähän epäkohtaan. Hänen 

arvionsa mukaan Filippiinien lähetystö koostui pienestä ryhmästä poliitikkoja, 

jotka tuskin edustivat kansan mielipidettä. Pittman myös arveli, että kenraali 

Aguinaldon 1175  edustamalla poliittisella linjalla oli huomattavasti laajempi 

kannatus kansan keskuudessa. Aguinaldo vaati välitöntä itsenäisyyttä ja vapaata 

kauppaa kymmeneksi vuodeksi tämän jälkeen. 1176  Osaltaan näitä epäilyksiä 

senaatissa lietsoi Manuel Quezonin ailahteleva kanta kansanäänestyksen suhteen. 

Funktionaalisesti mahdollinen kansanäänestys saattoi peruuttaa koko lain, joten 

sitä pystyttiin käyttämään taktisesti ikään kuin takaporttina. 

Senaatissa keskusteltiin lyhyesti myös Filippiinien äänioikeuden 

laajentamisesta. Yleistä äänioikeutta ei maassa ollut, ja naisilta puuttui äänioikeus 

kokonaan. Yhdysvalloissa naiset olivat saaneet yleisen äänioikeuden vuonna 1920. 

George E. Taylor jopa vihjaa, että kongressissa tiedostettiin mahdollisuus ”säädellä” 

itsenäisyyden kannatusta siten, että pitämällä äänioikeus suppeana voitin varmistaa 

maan pysyminen maltillisena itsenäisyyspyrkimyksien suhteen. Vastaavasti 

laajentamalla äänioikeutta ja kansan poliittista osallistumista saatettiin lisätä 

painetta itsenäistymiseen.1177 Tämä Taylorin mukaan ehkä selittää sen, miksi edellä 

mainituissa perustuslain ehdoissa ei asetettu ehtoja äänioikeudelle. 

Äänioikeusasiaa kuitenkin vain sivuttiin kongressissa. Filippiineillä asiasta oli 

                                                        
1174 CR, Vol. 78, 2812–2815. Tosin osa senaattoreistakin vastusti kiivaasti kansanäänestyspykälää. 
Etenkin senaattori Edvin S. Broussard Louisianasta oli vastaan kansanäänestystä. CR, Vol. 78, 5153–
5154. 
1175  Kenraali Aguinaldo oli kunnostautunut kansallissankariksi asti vuosien 1898–1902 sodassa 
Espanjaa ja myöhemmin Yhdysvaltoja vastaan. Hän nautti kansan suurta luottamusta.  
1176 CR, Vol. 78, 5159. 
1177 Huomattava on, että kyseisenä aikana vain muutamalla prosentilla filippiiniläisistä oli äänioikeus. 
Naisilta se puuttui täysin. Taylor 1964, 65–66. 
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käyty jo pitkä poliittinen kädenvääntö ja kolmisen vuotta myöhemmin naiset saivat 

äänioikeuden. 

Keskustelun pitkittyessä senaatissa senaattori Kingin uusima lakiesitys alkoi 

saada kannatuspuheenvuoroja. Kingin itsenäisyyslain uusi versio takasi 

Filippiineille lähes välittömän itsenäisyyden. Maatalousblokki asettuikin tukemaan 

Kingin esitystä. 1178  Samassa yhteydessä myös senaattori Dickinson uusi 

aikaisemmin tekemänsä lakiesityksen, jonka mukaan itsenäisyys myönnettäisiin 

viiden vuoden siirtymäajalla.1179  Dickinson kuului Kingin lailla maatalousjuntan 

keulahahmoihin.1180 

Friendin mukaan filippiiniläisten lähetystöllä oli vaikeuksia valita, mitä 

esitystä he lähtisivät tässä muuttuneessa tilanteessa tukemaan. Friend väittää 

puhemies Quezonin kannattaneen Kingin esitystä. 1181  Neuvottelujen jälkeen 

lähetystö päätyi tukemaan Dickinsonin esitystä. Tydings sai vihiä siitä, että Quezon 

lähetystöineen oli hylkäämässä hänen esityksensä ja siirtymässä Dickinsonin 

taakse. Tydings kutsui lähetystön luokseen ja varoitti tätä pilaamasta 

mahdollisuuksia itsenäisyyslain suhteen kokonaan. Lähetystö lopulta myöntyi 

pysymään Tydingsin esityksen takana. 1182  Friendin esitys tapahtumasta tuntuu 

uskottavalta – vaikka lähteistä ei merkintöjä kyseisestä tapaamisesta löydy. 

Senaatin istunnossa päädyttiin äänestämään esitetyistä lakiehdotuksista. 

Kingin esitys kaatui äänin 44–28. Dickinsonin esitys hylättiin vielä kirkkaammin: 

äänin 49–22. Seuraavaksi hylättiin äänin 49–24 Vandenbergin viime metreillä 

tekemä esitys, jonka mukaan Filippiinit itsenäistyisi kahdessa vuodessa niin, että 

tullivapaa aika jatkuisi vielä kahdeksan vuotta eteenpäin. Viimeiseksi äänestettiin 

yhteisessä valiokunnassa valmistellusta Tydings–McDuffie-lakiesityksestä, joka 

hyväksyttiin ylivoimaisesti äänin 68–8.1183 

Äänestyksen tulos senaatissa osoittaa, että useimmat senaattorit pitivät 

Filippiinienasiaa jo vuosi sitten loppuun käsiteltynä asiana. Ilmeisesti monet heistä 

pitivät Tydings–McDuffien-lain vuodentakaisen HHC-lain uusimisena – pienin 

korjauksin, mitä se käytännössä olikin. Merkittävää on myös se, että lakia edelleen 

vastustaneiden määrä oli äänestyksen mukaan pudonnut kahdeksaan – tosin 

muutama senaattori pidättäytyi äänestämästä tai oli estynyt. Huomionarvoista on 

                                                        
1178 Senaatti 22.3.1934 CR, Vol. 78, 5160–5164. 
1179 Senaatti 22.3.1934 CR, Vol. 78, 5162–5164. 
1180 Friend 1965, 143. 
1181 Friend 1965, 143. 
1182 Mitään dokumenttia Friend ei osoita lähetystön ja Tydingsin välisestä kokouksesta. Friend 1965, 
144. 
1183 CR, Vol. 78, H.R. 8573; S. 3055; 4842; 4990–4991; 5115–5118, 5160–5164. 
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kysyä, miksi Dickinsonin, Vandenbergin ja Kingin lakiesitykset eivät saaneet 

enempää kannatusta senaatissa. 

  Äänestyksen tulos osoittaa senkin, että ei voinut enää väittää itsenäisyyslain 

syntyneen pelkästään maataloudellisten intressien seurauksena. Toki 

maatalousblokilla oli merkittävä rooli lain läpiviemisessä, mutta ei siinä määrin 

tärkeä, kuin yleisesityksissä annetaan ymmärtää. Sokerijuurikkaan viljelijöitä ja 

maidontuottajia edustaneet organisaatiot vaativat Filippiineille mahdollisimman 

nopeaa itsenäistymistä ja etenkin välittömän tuontitullin ulottamista saarilta 

tuotavalle sokerille ja kookosöljylle. Senaatin äänestyksessä Kingin lakiesitys olisi 

ehdottomasti ollut paras Yhdysvaltalaisten maataloustuottajien kannalta. 

Kuitenkaan maatalousblokki ei asettunut koko rintamallaan Kingin lain taakse, 

puhumattakaan Dickinsonin ja Vandenbergin esityksistä. Kaikki nämä kolme 

esitystä olisivat merkinneet Filippiinien aikaisempaa itsenäistymistä. 

Käytännöllisesti katsoen kaikki maatalousblokin senaattorit asettuivat kuitenkin 

puoltamaan Tydingsin ja McDuffien lakiesitystä, joka oli sokerijuurikkaan- ja 

maidontuottajien kannalta katsoen epäedullisin vaihtoehto. Olisi siis väärin väittää, 

että TM-laki syntyi pelkästään sokerijuurikkaan- ja maidontuottajien 

edunajamiseksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että TM-lailla oli suurin todennäköisyys 

tulla hyväksytyksi myös Filippiineillä. 

Tutkittaessa tarkemmin äänestyksen tuloksia voi huomata, että Kingin 

välittömästi Filippiineille itsenäisyyden tuovan lain puolesta äänestäneistä peräti 

kahdeksan edusti koillisen teollisuusvaltioita. Juuri näissä osavaltioissa 

sijoitustoiminta Kuuban sokeriin oli ollut runsainta. Esimerkiksi Massachusettsin 

molemmat senaattorit äänestivät lain puolesta. Etenkin bostonilaiset ja 

newyorkilaiset pankit olivat investoineet Kuuban sokeriin. Kun tämän lisäksi 

otetaan huomioon, että vain 18 lain puolesta äänestänyttä senaattoria edusti 

sokerintuotantoalueita, saamme yhä painavampia osoituksia Filippiinien 

itsenäisyyshankkeen todellisista motiiveista. 

On vaikea tulkita, mikä sai niin suuren osan senaattoreista TM-lain lain taakse. 

Puoluepoliittisesti äänestys jakaantui niin, että kaikki lakia vastaan äänestäneet 

olivat republikaaneja. Myös äänestämättä pidättäytyneissä oli enemmän 

republikaaneja.1184  Silti republikaaneja oli siirtynyt yhä enemmän kannattamaan 

Filippiinien itsenäisyyttä. Isolationisteille lainmuutos, jossa vedettiin armeija 

kokonaan pois saarilta itsenäisyyden jälkeen, oli ilmeisen kannatettava asia. 

                                                        
1184 Tydingsin lakia vastustaneista kahdeksasta senaattorista republikaaneja oli viisi. Toisaalta suurempi 
osa Dickinsonin lakia vastaan äänestäneistä oli republikaaneja. CR, Vol. 78, 5160–5164. 
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Vaikuttaa siltä, että myös republikaanit olivat yhä voimakkaammin astumassa 

isolationismin tielle. 

Maan hallitus ei enää kritisoinut TM-lakia. Lain läpimenoa osattiin odottaa. 

Sotaministeriölle armeijan – ja mahdollisesti myös laivaston - vetäytyminen 

Filippiineiltä oli merkittävä asia. Vaikenemisestaan huolimatta ulkoministeri 

Cordell Hull edeltäjänsä Stimsonin tavoin vastusti edelleen Filippiinien 

itsenäisyyttä. 1185  Hän eräässä yhteydessä korosti ”…muutamilla senaattoreilla, 

joilla oli intressejä Kuuban sokeripiirien suuntaan” olleen erityistä merkitystä 

siihen, että itsenäisyyslain kaupallisia kohtia ei muutettu filippiiniläisten toiveiden 

mukaisesti.1186  Toisaalta ulkomimisteri Hullilla hallintoineen oli omia intressejä 

saada Kuuban taloudellista tilannetta kohennetuksi.1187 Vaikuttaa jopa siltä, että sitä 

mukaa kuin Filippiinejä etäännytettiin, suhteita Kuubaan lähennettiin. 

Selig Adlerin mukaan Yhdysvallat halusi Filippiinien vapauttamisella osoittaa 

– etenkin Latinalaisen Amerikan maille – ryhtyneensä imperialismin sijaan 

arvostamaan naapureidensa suvereenisuutta.1188 Ainakaan itsenäisyyslain sisällöllä 

ja kaupallisilla ehdoilla Yhdysvallat ei pyrkinyt osoittamaan arvostustaan. Tämä ei 

jäänyt ulkopuolisilta mailta huomaamatta, kuten myöhempänä tulee tarkemmin 

ilmi. 

 Jos tapahtunutta tarkastellaan filippiiniläisten kannalta, niin Vandenbergin tai 

Kingin lakiesitys oli lähimpänä heidän intressejään. Kaikista senaatissa esitetyistä 

itsenäisyyslakiesityksistä TM-laki siirsi itsenäisyyden pisimmälle tulevaisuuteen. 

Vandenbergin esitys olisi taannut pisimmän mahdollisen tullivapaan viennin 

Yhdysvaltoihin ja samalla aikaisen itsenäisyyden. Vaikka lähetystö ei antanutkaan 

tukeansa Vandenbergille, sai hänen ehdotuksensa suhteellisen hyvän kannatuksen 

senaatissa. Kingin ehdotus olisi kiistämättä saanut suurimman kannatuksen 

filippiiniläisten keskuudessa. Itsenäisyyslähetystölle ja puhemies Quezonille TM-

laki saattoi olla kaikkein varmin vaihtoehto niin Yhdysvaltain kongressin kuin 

Filippiinien kansalliskokouksen puolesta. 

Presidentti Roosevelt allekirjoitti Filippiinien itsenäisyyslain 24. päivänä 

maaliskuuta 1934. 1189  Suurlähettiläs Lindsayn mukaan tilaisuudesta muodostui 

hyvin seremoniallinen, ja se sai runsaasti julkisuutta. Puhemies Quezon vakuutteli 

                                                        
1185 Stimson toimi Hullin neuvonantajana erityisesti Kaukoidän kysymyksissä. Stimson 1947, 298. 
1186 Hull Binghamille 7.3.1934, FRUS, 1934, Vol I, 675–676. 
1187 Amerikkalaisten myötävaikutuksella kumottiin vasemmistolaishenkisen Ramon Grau San Martinin 
hallinto Kuubassa ja solmittiin uuden, Yhdysvaltoja miellyttäneen hallituksen kanssa 29. toukokuuta 
vuonna1934 uusi sopimus Kuuban kanssa. Adler 1965, 110. 
1188 Adler 1965, 113. 
1189 (H.R. 8573), 24.3.1934, CR, Vol. 78, 5540. 
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Filippiinien kansanedustuston hyväksyvän itsenäisyyslain mahdollisimman pian. 

Lain kannattajat juhlivat tapahtumaa suurena voittona. Roosevelt lupasi kunnioittaa 

läsnäolollaan uuden valtion vihkijäisiä siirtymäajan päätyttyä. Lindsay korostaa, 

että valtaosa liittovaltion sanomalehdistöstä ei vieläkään hyväksynyt itsenäisyyttä, 

vaan kritisoi kiivaasti uutta lakia.1190  Charles A. Beardin mukaan Roosevelt oli 

suuresti helpottunut saadessaan Filippiinienkysymyksen pois päiväjärjestyksestä, 

ja olihan hänen vastikään menehtynyt setänsä, presidentti Theodore Roosevelt jo 

todennut vähän ennen kuolemaansa Filippiinien olevan Yhdysvaltain akilleen 

kantapää.1191 

Filippiinien lähetystö palasi Manilaan 30. huhtikuuta. Sillä oli tuliaisinaan 

Tydings–McDuffie-laki. Lakia pidettiin ”uutena itsenäisyyslakina”, vaikka 

merkittävin muutos oli se, että Filippiinien saavutettua täydellisen itsenäisyyden oli 

Yhdysvaltain armeijan vetäydyttävä kokonaisuudessaan Filippiineiltä. 

Laivastotukikohdista tultaisiin neuvottelemaan erikseen ennen täyden 

itsenäisyyden voimaanastumista. Puhemies Quezon painotti kansalleen uutena 

merkittävänä edistysaskeleena itsenäisyyden suhteen presidentti Rooseveltin 

vakuutusta siitä, että mikäli ”epäoikeudenmukaisuuksia ja ongelmia lain suhteen 

esiintyisi, korjattaisiin ne pikimmiten” 1192  Quezon ajoi vielä läpi 

kansalliskokouksen julkilausuman, jossa itsenäisyyslain hyväksymisen ehtona 

olivat Rooseveltin lupaamat neuvottelut mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi, ja 

se, että presidentti Rooseveltin tuli nimittää komitea tutkimaan edellä mainittuja 

sekä mahdollisesti esiin tulevia epäkohtia itsenäisyyslain suhteen.1193 

Tällä kertaa sekä Osmena että Quezon puhuivat kansalliskokouksessa TM–lain 

puolesta. Filippiinien poliittinen tilanne ja itsenäisyyslain ansiot kääntyivät 

vähitellen Quezonin poliittiseksi voitoksi.1194 Filippiinien kansanedustusto ratifioi 

Tydings–McDuffie-lain 1. päivänä toukokuuta vuonna 1934. 1195 

Kenraalikuvernööri Murphy viestissään kongressille painotti, että presidentin 

antamalla vakuutuksella epäkohtien korjaamiseksi oli suuri painoarvo Filippiinien 

kansalliskokouksessa jopa niin, että se vaikutti olennaisesti lain hyväksymiseen.1196 

                                                        
1190 Ison-Britannian Yhdysvaltainsuurlähettiläs ei tällä kertaa erittele lehdistöä, saati anna esimerkkejä 
lehtien kommenteista. On siis hyvä suhtautua tähän tietoon pienellä varauksella, koska tapahtuma ei 
miellyttänyt brittihallintoa. Lindsay Simonille 29.3.1934, BDFA, Vol. 17, 232–233. 
1191 Beard 1946, 162. 
1192 ”…if imperfections and inequalities were found in the law, they could be corrected at a later date”. 
Hayden 1945, 362. 
1193 CR, Vol 77. 12 076. 
1194 Friend 1965, 146–147. 
1195 CR, Vol. 79, 7884, (liite: 12 910–12 911). 
1196 CR, Vol. 78, 8040–8041. 
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On vaikea sanoa, oliko näin vai käyttikö Quezon kyseistä vakuutusta poliittisena 

argumenttina. 

Mitä vihdoin hyväksytty Filippiinien itsenäisyyslaki edellytti käytännössä? 

Ensinnäkin se valtuutti Filippiinien kansalliskokouksen kutsumaan koolle 

perustuslaillisen konventin, jonka tuli säätää maalle perustuslaki. TM–laki asetti 

tiettyjä edellytyksiä perustuslaille: valtiomuodon tuli olla tasavalta ja perustuslaissa 

tuli määritellä kansalaisten perusoikeudet. Lisäksi siirtymäajalle oli asetettu 

erityisiä ehtoja. Seuraavassa ovat kyseiset kohdat pääpiirteittäin:1197 

– Kaikkien kansalaisten tulee osoittaa alamaista uskollisuutta Yhdysvaltoja 

kohtaan. 

– Kaikki kansanedustuston säätämät lait tulee raportoida Yhdysvaltain 

kongressille. 

– Yhdysvaltain korkein oikeus valvoo kansanyhteisön korkeimman oikeuden 

päätöksiä. 

– Kaikki perustuslain muutokset tulee alistaa Yhdysvaltain presidentin 

vahvistettaviksi. 

– Yhdysvaltain presidentillä säilyy oikeus toimeenpanna interventio, mikäli hän 

on sitä mieltä, että kansanyhteisön hallitus on vaarassa tai että on suojeltava 

ihmishenkiä, omaisuutta tai yksilön oikeuksia (individual liberty). 

– Yhdysvaltain hallintoa edustavalla komissaarilla on oikeus toimeenpanna 

interventio, mikäli hän on sitä mieltä, että kansanyhteisön hallitus ei kykene 

suoriutumaan julkisen valtionvelan hoidosta. 

– Kansanyhteisön hallituksen tulee tunnustaa Yhdysvaltain presidenttiä 

edustavan komissaarin auktoriteetti. 

– Yhdysvalloilla tulee olla oikeus pakkolunastaa saarten omaisuutta ja maata 

käyttöönsä. 

– Yhdysvalloilla tulee olla oikeus pitää sotilastukikohtia saarilla ja tarvittaessa 

liittää kansainyhteisön puolustusvoimat omiinsa. 

– Julkinen velanotto tulee alistaa Yhdysvaltain presidentin hyväksyttäväksi. 

– Kaikki lait, jotka koskevat valuuttaa, rahastoa, tuontia, vientiä ja siirtolaisuutta 

tulee alistaa Yhdysvaltain presidentin hyväksyttäviksi. 

– Yhdysvaltain hallintoa edustavalla komissaarilla tulee olla oikeus puuttua 

maan tullipolitiikkaan. 

– Ulkopolitiikka tulee kuulumaan kokonaisuudessaan Yhdysvaltain presidentille. 

                                                        
1197 CR, Vol. 78, 5146–5147. 
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– Kansainyhteisön hallituksen tulee ylläpitää riittävää englannin kieleen 

perustuvaa koulujärjestelmää. 

Edellä mainittujen lisäksi Filippiinien perustuslaissa oli erillinen artikla, jossa 

määriteltiin yhdysvaltalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten omaisuuden 

turvaaminen saarilla tulevaisuudessa. Yhdysvaltain kansalaisten omaisuus ja 

sijoitukset saarilla olivat puhututtaneet kongressissa jo itsenäisyyslain 

valmistelujen aikoihin, joten tämä seuraus oli hyvin ymmärrettävä. Ulkopolitiikan 

suhteen haluttiin kuitenkin, että Filippiinit kehittäisi jo siirtymäaikana omaa 

diplomatiaansa perustaen omia edustustoja ulkomaille. Laissa edellytettiin, että 

ulkopoliittinen edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä pyrittäisiin 

mahdollisuuksien mukaan tekemään Filippiinien hallituksen nimissä. 1198  Tämä 

kohta jäi siinä määrin epämääräiseksi, että se salli erilaisia tulkintoja, joista 

myöhemmin kehkeytyi erimielisyyksiä maiden välille.1199 

Tydings–McDuffie-laki edellytti, että Yhdysvaltain armeija tuli vetää pois 

saarilta siirtymäajan lopussa. Laivastotukikohtien säilymisestä käytäisiin 

neuvottelut Yhdysvaltain ja Filippiinien hallituksen kesken siirtymäajan lopulla. 

Laissa oli kuitenkin kohta, jonka mukaan Yhdysvalloilla säilyi oikeus käyttää 

omistuksessaan olleita maa-alueita laivaliikenteen tukena siirtymäajan 

jälkeenkin.1200 Kyseinen kohta tarkoitti kaupallista ja siviililaivaliikennettä. 

Hieman epämääräisesti määritelty – tosin olennainen Yhdysvaltain 

ulkopolitiikkaa koskeva – kysymys oli intervention oikeutus. Lain mukaan 

Yhdysvaltain presidentillä oli tarvittaessa oikeus puuttua Filippiinien sisäisiin 

asioihin, mikäli katsoi maan laillisen hallituksen, yksilön vapauden tai omaisuuden 

olevan vaarassa tai muuten suojellakseen elämää.1201 Tämä oikeus oli laajemmin 

määritelty kuin kansainvälisessä oikeudessa tunnettu intervention määritelmä. 

Kyseinen lainkohta oli lähes identtinen vuosisadan vaihteessa säädetyn ns. "Plattin 

lisäyksen1202" kanssa, lisäyksen, joka rajoitti Kuuban suvereniteettia. Yhdysvaltain 

                                                        
1198 CR, Vol. 78, 5146–5147. 
1199 Ks. esim. Frank Murphyn luonnostelema sähke 20.4.1936, FRUS, 1936, Vol. 1, 526. 
1200 CR, Vol. 78, 5151. Yhdysvallat säilytti laivastotukikohtansa 1990-luvun alkuun asti. 
1201 Kansainvälisen oikeuden mukaan interventio on oikeutettua: 1) itsepuolustukseksi 2) kolmannen 
vallan laitonta tunkeutumista estämiseksi 3) maan kansalaisten ankaran kohtelun estämiseksi 4) 
vallankumouksen tai sisällissodan estämiseksi ja 5) kun kyseinen maa laiminlyö kansainvälisiä 
sopimuksia ja altistaa kansalaisia vaaratilanteeseen. Senaatti 22.3.1934, CR, Vol. 78, 5147.  
1202 Kyseessä oli ns. "Platt Amendment". Se oli lakipykälä, jonka Kuuban tuli hyväksyä saadakseen 
itsenäisyytensä vuonna 1902. Platt Amendment sisälsi Yhdysvalloille oikeuden pitää saarilla 
laivastoaseman sekä puuttua saarten oloihin "suojellakseen elämää, omaisuutta ja yksilöllistä vapautta". 
Se myös rajoitti muutamia ulkopoliittisia oikeuksia. Ks. esim. Hofstader & Miller & Aaron 1967, 633. 
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kongressi vapautti Kuuban "Plattin lisäyksestä" samana vuonna, kuin vastaava 

kohta liitettiin Filippiinien perustuslain ehdoksi.1203 

Filippiinien perustuslakikonventin säätämä perustuslaki tuli alistaa 

Yhdysvaltain presidentin ratifioitavaksi, minkä jälkeen filippiiniläisten tuli antaa 

sille hyväksyntä kansanäänestyksessä, mikä kohta lopulta sisällytettiin lakiin. 

Menettely noudatti samaa kaavaa, kuin liittovaltiossa oli tehty uusien osavaltioiden 

kanssa. Lain monet kohdat olivat suoraan peräisin osavaltioiden perustuslaeista. 

Esimerkiksi kohta 17, joka käsitteli perustuslaillisen konventin koolle kutsumista, 

oli sanatarkasti samanlainen kuin Oklahoman osavaltion perustuslaissa vuodelta 

1907. 1204  Huomattava on, että useimmat ehdot koskivat vain siirtymäaikaa. 

Saavutettuaan täyden itsenäisyyden saattoivat filippiiniläiset muuttaa täysin 

suvereenisesti omaa perustuslakiaan. 

Useat tahot olivat edelleen tyytymättömiä lakiin. Woodford Howardin mukaan 

amerikkalainen hallinto Filippiineillä toivoi lyhempää siirtymäaikaa perustellen 

tätä muun muassa vastuutekijöillä. Kenraalikuvernööri Frank Murphy pyrki 

edelleen saamaan lain taloudellisiin kohtiin parannuksia. Ilmeisesti juuri hänen 

ansiostaan Dern painosti presidentti Rooseveltia esittämään parannuksia 

kaupallisiin ehtoihin.1205 Ainakin saaristoasian osaston muistion mukaan Roosevelt 

ei suostunut mihinkään muutokseen tai myönnytykseen ennen, kuin uusi 

perustuslaki oli saanut Filippiinien kansan hyväksynnän.1206 

Viimeisimmän senaatille tehdyn lehdistösurveyn mukaan noin 60 prosenttia 

maan suurimmista sanomalehdistä vastusti Filippiinien itsenäisyyslakia. Vain 27 

prosenttia lehdistä kannatti selkeästi lakia. 1207  Jos tulosta verrataan New York 

Herald Tribunen aikaisemmin teettämään lehdistötutkimukseen, voi huomata, että 

lakia kannattavien sanomalehtien määrä oli kasvanut seitsemästä 

kahteenkymmeneen seitsemään. Lakia vastustaneiden lehtien määrä oli pysynyt 

kutakuinkin samana. Valtaosa maan päälehdistä ei luopunut lain kritisoinnista lain 

hyväksynnän jälkeenkään. Ne olivat herkkiä nostamaan esille jokaisen asian, joka 

puhui lakia vastaan. Etenkin kaikki itsenäisyyslaille epäedulliset tapahtumat 

Filippiineillä saivat runsaasti palstatilaa amerikkalaisten sanomalehtien sivuilla.1208 

Yksi tämänkaltainen tapahtuma oli kansallishenkisten sakdalistojen 

menestyminen Filippiinien kansalliskokouksen vaaleissa. He saivat kolme paikkaa 

                                                        
1203 CR, Vol. 78, 5143–5145. 
1204 CR, Vol. 78, 5153. 
1205 Howard 1964, 50–54. 
1206 BIA:n muistio 14.6.1934, sine auc., BIA 126-9-7-2. 
1207 Surveyssä oli mukana 582 lehteä. CR, Vol. 78, 5158. 
1208 CR, Vol. 78, 5159. 
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edustajainhuoneeseen. Sakdalistat olivat hallituksen vastainen ryhmittymä, joka 

syytti molempia valtapuolueita ja niiden johtajia maansa myymisestä ”feikki-lailla”. 

He vaativat välitöntä itsenäisyyttä Filippiineille, korkeiden palkkojen leikkaamista, 

lahjonnan ja korruption kitkemistä maan hallinnosta sekä verouudistusta, joka 

lopettaisi köyhyyden maasta. Tämän vasemmistohenkisen puolueen kasvua 

seurattiin tarkasti myös Yhdysvaltain hallituksessa, jolle kommunismista oli 

muodostunut suuri uhka.1209 

Filippiiniläiset olivat saaneet itsenäisyyslakinsa. Paradoksaalista oli, että 

kansalliskokous joutui päättämään lain ratifioinnista tietämättä, minkälainen 

perustuslaki tulisi olemaan. Yhdysvaltain kongressi halusi selvästikin saada 

loppuun käsiteltynä pidetyn asian nopeasti päätökseen. Presidentti hallituksineen 

antoi asialle tällä kertaa ”hiljaisen suostunnan”. Eristyspolitiikan kannattajat 

näkivät uuden lain maanpuolustuksen kannalta parempana, koska siihen liittyi 

armeijan vetäytyminen Filippiineiltä. Etenkin maiden välisessä kaupassa 

tapahtuneet muutokset alkoivat nousta esille. 

Vaikka itsenäisyysasiaa pidettiin ratkaistuna, liittyi etenkin itsenäisyyslain 

kaupalliseen puoleen useita ongelmia. Presidentti Rooseveltin hallinnon 

tavoitteena oli supistaa maataloustuotteiden tarjontaa ja saada siten tuottajahintoja 

nousuun. Tähän tavoitteeseen haluttiin liittää osaltaan myös Filippiinit mukaan. 

5.6 Itsenäisyyslain jälkipuinti jatkui ratifioinnista huolimatta 

Filippiinien itsenäisyyslaki oli jo toistamiseen hyväksytty Yhdysvaltain 

kongressissa. Toisella kertaa se sai myös filippiiniläisten hyväksynnän. Laki ei 

kuitenkaan ratkaissut ongelmia Filippiinien suhteen, vaan pikemminkin lisäsi niitä. 

Yhdysvaltalaisten suhtautuminen Filippiinien itsenäistymiseen oli edelleen yhä 

hyvin epävarmaa. Sekä Yhdysvalloissa että Filippiineillä etsittiin suuntaa, miten 

suhtautua uuteen asemaan ja alkavaan itsenäisyyteen. Paljon oli kuitenkin 

tapahtunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Monien mielestä itsenäisyyskysymystä ei 

pidetty vielä ratkaistuna. Seuraavassa tarkastelun kohteena on itsenäisyyteen 

suhtautuminen itsenäisyyslain ratifioinnin aikoihin ja pian sen jälkeen. 

                                                        
1209 Hayden 1945, 363–366. ”Sakdal” tarkoittaa Filippiineillä puhutun tagalogin mukaan ”kapinaa” 
tai ”lakkoa”. Liikkeen perustajana pidetään Benigno Ramosia, joka oli lahjakas oppinut. Ramos 
työskenteli senaatin virkamiehenä vuoteen 1930 saakka, jolloin hänalkoi toimia hallitusta vastaan. Jo 
vuoden 1931 lopulla Ramosilla oli tuhansia kannattajia. Syyskuussa 1933 sakdalistat rekisteröityivät 
puolueeksi. Hayden 1945, 382–383. 
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Filippiineillä oli edessä monia muutoksia. Saariston perustuslakia säätämään 

valittiin erityinen konventti kesällä 1934. Vaikka amerikkalaisilla oli tiettyjä 

vaatimuksia perustuslain suhteen, pyrkivät he olemaan vaikuttamatta 

säätämistyöhön. Esimerkiksi oli täysin suunnitelmallista, että kenraalikuvernööri 

Murphy jättäytyi tahallaan saapumatta konventin avajaisiin kutsusta huolimatta.1210 

Näin pyrittiin siihen, että konventin työ oli täysin vapaa amerikkalaisten 

vaikutuksesta. Tämä menettely oli kuitenkin näennäistä, sillä TM–laissa määrättiin 

Filippiinien perustuslaille edellisessä luvussa lueteltuja edellytyksiä, jotka lain oli 

täytettävä saadakseen Yhdysvaltain presidentin vahvistuksen.1211 

Filippiinien perustuslakia säätävään konventtiin oli valittu valtakunnallisilla 

vaaleilla 202 jäsentä heinäkuussa vuonna 1934. Konventin jäsenestä vain 20 edusti 

pro-puolta. HHC–lain yhteydessä käyty valtakamppailu oli johtanut poliittiseen 

hajaannukseen. Elokuussa pääosin kansallispuolueen jäljiltä organisoitui uusi 

puolue, joka otti anti–nimen tilalle Partido Nacionalista Democrata -nimen.  

Vastaavasti demokraattisesta puolueesta ja kansallispuolueen rippeistä organisoitui 

Pro -puolueen tilalle Partido Nacionalista–Democrata Pro-Independencia -puolue. 

Perustuslaillista konventtia johti Partido Nacionalista Democrata -puolueen Claro 

Recto. Konventti sai Filippiinien perustuslain säädetyksi vuoden 1935 alussa, ja 

laki jätettiin Yhdysvaltain senaatin ja presidentti Rooseveltin vahvistettavaksi. 

Filippiinien perustuslaki vahvistettiin maaliskuun 23. päivänä vuonna 1935.1212 

Myös Yhdysvaltain ulkopoliittisessa suhtautumisessa oli havaittavissa uusia 

tuulia. Kommunismin pelon ohella Yhdysvaltain ulkopolitiikassa oli nähtävissä 

kaksisuuntaista kehitystä. Yleinen mielipide vaikutti yhä voimakkaammin 

kääntyneen kannattamaan isolationismia.1213  Toisaalta, kuten James C. Thomson 

toteaa, vuodesta 1934 lähtien oli maan hallinnossa selvästi havaittavissa muutos 

kohti rohkeampaa Kaukoidän-politiikkaa.1214  

Uutena aspektina Yhdysvaltain hallinnossa koettiin kommunismi maan 

pahimmaksi viholliseksi – jopa niin, että fasismin ja Japanin uhka tulivat vasta sen 

                                                        
1210 Perustuslakikonventtiin valittiin vaaleilla yhteensä 202 edustajaa kaikista maakunnista. Hayden 
1945, 33–35; 39–40. 
1211 Tydings–McDuffie-laki sisälsi hyvin yksityiskohtaisia ehtoja perustuslaille. Huomattava osa näistä 
ehdoista koski amerikkalaisen omistuksen turvaamista saarilla sekä siirtymäaikaa. Senaatti 22.3.1934, 
CR, Vol. 78, 5151–5153. 
1212 Liang 1939, 182–183. Filippiinien perustuslaki säilyi muuttumattomana aina vuoteen 1972 asti. 
1213 Jonh E. Wiltz siteraa tutkimuksessaan ”The Concil for Social Action of the Congrational and 
Cristian Churches of American” vuonna 1935 tekemää mielipidekyselyä, jossa kysyttiin: ”Kannatatteko 
ehdotonta puolueettomuutta ja eristäytymispolitiikkaa?” Vastaajista 83 682 ilmoitti kannattavansa ja 54 
786 vastasi kielteisesti. Wiltz 1963, 213. 
1214 Thomson 1973, 94–97. 
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jälkeen. 1215  Dexter Perkinsin mukaan kommunismista oli kehittynyt vaikea 

ongelma hallitukselle erityisesti alkaen vuoden 1932 kongressivaaleista, joissa 

kommunistit saivat toistasataatuhatta ääntä.1216 

Kommunismin kehitystä Filippiineillä seurattiin tarkasti. Amerikkalaisia 

painoi aikaisempaa enemmän huoli kommunismin soluttautumisesta saaristoon. 

Filippiinien hallinnossa tiedettiin, että saarilla oli syntynyt useita pienehköjä 

salaisia liittoutumia. Muutamilla näistä oli yhteyksiä kansainväliseen 

kommunismiin. 1217  Myös laajan kannatuksen saaneita sakdalisteja epäiltiin 

kommunistisista yhteyksistä. 1218  Historiantutkija George E. Taylorin mukaan 

sakdaleilla oli selvä yhteys kommunistisiin piireihin. 1219  Varsinaisen 

itsenäisyyskehityksen kannalta sakdalistojen merkitys jäi vähäiseksi. Se kuitenkin 

osoitti, että saarilla oli suuria sosiaalisia ja sisäpoliittisia ongelmia. Muita pieniä 

ääriliikkeitä olivat kommunistit (PKP)1220 ja jo aikaisemmin mainitut colorumsit, 

joiden aktiivinen toiminta oli hiipumaan päin. Ääriliikkeillä tuli olemaan 

merkittävä rooli Filippiinien myöhemmässä historiassa. 

 Vuonna 1934 Filippiinit oli käytännössä edelleen miehitetty alue. Kautta 

historian ja edelleenkin on todettu, että kun miehittäjä alkaa väistyä alueelta, 

ääriryhmillä on taipumus herätä henkiin. Näin näyttää tapahtuneen myös 

Filippiineillä ainakin, mitä tuli sakdalistoihin ja marxilais–kommunistisiin 

ryhmittymiin. 

Japanin toimet kiristivät Yhdysvaltain hallituksen ulkopolitiikkaa Kaukoitään 

päin. Hullin mukaan kehitys kulki niin, että Japani vastasi ystävyydenosoituksiin 

soveltamalla Monroe-oppia Aasiaan1221. Ajankohtansa puolesta voisi ajatella, että 

tällä ns. Amaun julistuksena1222  -tunnetun opin julkaisemisella oli selkeä yhteys 

Filippiinien itsenäistymiseen. Monroe-oppia kritisoitiin Filippiineillä 

kaksinaismoraalisuudesta. Esimerkiksi Filippiinien kongressiedustaja Guevaran 

                                                        
1215 Ks. esim. Small 1996, 66. 
1216 Perkins 1952, 189. 
1217 Hayden 1945, 379. 
1218 Lehdistötiedote, 3.5.1935, CR, Vol. 79, 6848–6849. 
1219 Taylor 1964, 85. 
1220 Filippiinien kommunistinen puolue eli Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) oli perustettu vuonna 
1930. 
1221 Hull 1948, 278–279. 
1222 Amaun julistus tai Amaun-oppi oli Japanin suoranainen vastine Yhdysvaltain Monroe-opille, jonka 
se julkaisi 1934 vuoden alkupuolella. Siinä painotettiin Japanin vastuuta talouspoliittisen tasapainon 
säilymisestä Kaukoidässä. Osaltaan Amaun-opin julkaisuun vaikuttivat Japanille epäedulliseen 
suuntaan muuttuneet kansainvälisen kaupan näkymät. Päähuomiona Japanilla lienee ollut Amaun 
julistuksessa Manner-Aasian suunta ja etenkin Kiinan valtaisat markkinat. 
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mielestä Yhdysvallat toimi Aasiassa Japanin suhteen juuri niin, kuin se ei missään 

nimessä sallinut toimittavan Amerikan mantereella.1223 

 Presidentti Roosevelt oli TM–lain käsittelyn aikoihin luvannut perustaa 

erityisen alavaliokunnan1224  tutkimaan Filippiinien kaupallisia ongelmia. Tähän 

toimeen hän ryhtyi kesäkuun puolivälissä, kun Filippiinien kansanedustusto oli 

vedonnut häneen. Filippiiniläisille kyseisellä alavaliokunnalla tuntui olevan 

erityistä merkitystä. Abelarden mukaan saarten kansalliskokous jopa kustansi 

alavaliokunnan vierailun. 1225  Ainakin puhemies Quezon oli ollut yhteydessä 

presidenttiin ja kiirehtinyt häntä lähettämään komitean. Pientä sanasotaa syntyi 

siitä, kun Quezonin näkemyksen mukaan Roosevelt oli luvannut, että erityinen 

komitea ratkaisi mahdolliset Tydings–McDuffie-laissa 

esiintyvät ”epätäydellisyydet tai eriarvoisuudet.” Roosevelt kuitenkin tarkensi 

kuvernööri Murphylle, että hän sanatarkasti esitti kongressissa, että kyseinen 

komitea muodostettaisiin vasta, kun Filippiinien uusi perustuslaki olisi 

ratifioitu. 1226  Näin Roosevelt oli keväällä todennut kongressissa esittämässään 

kannanotossa, mutta siitä huolimatta hän nyt esitti varapresidentti John N. 

Garnerille1227 ja edustajainhuoneen puhemiehelle, Henry T. Raineylle molempien 

kamarien yhteisen alavaliokunnan perustamista jo ennen perustuslain 

ratifioimista. 1228  Presidentti korosti tehtävän kiireellisyyttä, mutta painotti, että 

kyseessä ei ollut Tydings–McDuffie-laissa mainittu yhteinen kauppakomitea, joka 

perustettaisiin vasta perustuslain hyväksymisen jälkeen. Nyt perustettu 

kahdeksanjäseninen alavaliokunta aloitti työnsä jo sama kesänä. 1229  Ilmeisesti 

Filippiineillä sekoitettiin ainakin jossain määrin alavaliokunta TM–lain yhteydessä 

sovittuun kauppakomiteaan. 

Ainakin senaatin puolella alavaliokunnan perustaminen koettiin tarpeelliseksi, 

sillä ilmapiiri senaatissa tuntui edelleen olleen yhä hyvin epäröivä Filippiinien 

                                                        
1223 CR, Vol. 69, 4020. 
1224 Kongressin valiokuntien ”työrukkasiksi” perustettiin usein alavaliokuntia (Congressional Comittee), 
jotka saatettiin koota molempien kamareiden yhteisiksi. Lees 1967, 9–10, 67–70. 
1225 Filippiinien kansanedustusto tarjoutui vastaamaan perustettavan alavaliokunnan kuluista. Abelarde 
1947, 163. 
1226 Dernin muistio, 14.6.1934. BIA, 364–1033. 
1227 Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä varapresidentti toimii senaatin puhemiehenä. 
1228 CR, Vol. 78, 12 076 
1229 Senaatti 16.6.1934, CR, Vol. 78, s. 12 076.; Filippiinien talouden alavaliokunta koostui neljästä 
senaattorista: Milliard E. Tydings (Maryland), Carl Hayden (Ariz.), Kenneth McKellar (Tenn.) ja Ernest 
W. Gibson (Verm.) sekä neljästä edustajainhuoneen jäsenestä: John McDuffie (Alab.), Joe L. Smith (W-
Virg.), Ralph L. Lozier (Missouri) ja Carroll L. Beedy (Maine). Alavaliokunta jakaantui myös 
puoluepoliittisesti tasan rebublikaanien ja demokraattien kesken. Abelarde 1947, 163. 
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tulevaisuuden suhteen.1230 BIA:n muistion mukaan Roosevelt oli myös senaatille 

korostanut, että kyseinen alavaliokunta ei ollut TM–lain käsittelyn yhteydessä 

mainittu kauppapoliittinen komitea, eikä sitä tultaisi nimittämään ennen kuin 

Filippiinien kansa ratifioisi kansanäänestyksellä saariston uuden perustuslain.1231 

Alavaliokunta, jonka erityisenä tehtävänä oli selvitellä tilannetta saaristossa, 

matkusti Filippiineille syksyllä vuonna 1934. Pian kävi selville, että 

alavaliokunnan jäsenet eivät päässeet yksimielisyyteen Filippiinien tilanteesta; 

kaksi valiokunnan jäsentä jätti kongressille erillisen raportin. Toinen näistä erillisen 

raportin jättäneistä oli Tennesseen senaattori Kenneth McKellar. Hänen 

raportissaan oli selvästi aistittavissa viesti, jonka mukaan Tydings–McDuffie-laki 

oli monilta osin epäonnistunut ja turmiollinen saarten kehitykselle. Hän esitti lakiin 

tehtäväksi useita, etenkin kauppaa koskevia muutoksia.1232 

Senaattori McKellar oli aikaisemmin tukenut voimakkaasti sekä Hare–Hawes–

Cutting- että TM-lakien säätämistä. Asian tekee mielenkiintoiseksi myös se, että 

McKellar oli ulkoministeri Hullin hyvä ystävä ja tukija1233 . Molemmat olivat 

lähtöisin Tennesseen osavaltiosta. Vaikka Hull pidättäytyikin jyrkistä mielipiteistä 

Filippiinienkysymyksen suhteen, niin voi varovasti olettaa, että hänen kantansa oli 

lähellä hänen ystävänsä McKellarin näkemystä. Hull kuitenkin tuntuu asettaneen 

Kuuban tilanteen Filippiinien edelle, kuten aiemmin on tullut esille. 

Suurin osa Filippiineillä vierailleista kongressiedustajista allekirjoitti raportin, 

jossa tuotiin esille filippiiniläisten näkökulma itsenäisyyteen: filippiiniläiset 

kannattivat kyllä itsenäisyyttä, mutta pelkäsivät, että talouden romahdus saattoi olla 

väistämättömästi edessä, mikäli vapaakauppa Yhdysvaltoihin loppuu. Toisena 

pelon aiheena saarelaiset kokivat ulkoisen turvallisuusuhan.1234 

Alavaliokunnan jäsenet eivät suoraan tyrmänneet itsenäisyyslakia, vaikka 

esittivät siinä olevan useita puutteita. Ehkä radikaaleimpana toimenpiteenä 

alavaliokunta esitti Filippiinien sokeriviennin kiintiötä Yhdysvaltioihin 

nostettavaksi 950 000 tonniin vuodessa.1235 Alavaliokunta piti erityisen tärkeänä 

                                                        
1230 Ks. esim. Bisson 1945, 56. 
1231 BIA:n muistio 14.6.1934, sine auc., BIA 126-9-7-2. 
1232 Senaatti 3.5.1934, CR, Vol. 79, 6842–6843. 
1233 Hull 1948, 218. 
1234 ”Raport of the Subcommittee of the Committee on Territories and Insular Affairs of the Senate” 
3.5.1934, CR, Vol. 79, 6842–6846. 
1235 Ibid. 
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presidentin lupaaman kaupallisen komitean perustamista maiden välisen kaupan 

ongelmia selvittämään.1236 

Ison-Britannian Washingtonin suurlähetystössä pantiin merkille 

alavaliokunnan puheenjohtajana toimineen senaattori Tydingsin muuttaneen 

kantaansa Filippiinien suhteen. Hän julisti itsenäisyyslaissa olevan suuria puutteita. 

Tydings vaati jopa lain kumoamista. Hänen mielestään Yhdysvaltojen tulisi pitää 

Filippiinit osana itseään tai sitten täysin luopua saaristosta mahdollisimman 

nopeasti.1237 Lähetystön raportista ei ilmene, missä yhteydessä Tydings oli heille 

asian näin jyrkästi ilmaissut. Ilmeisesti hänen oli vaikea virallisissa yhteyksissä 

tuomita esittämänsä ja hänen mukaansa nimetty laki. Grunderin ja Livezeyn 

tutkimusten mukaan alavaliokunnan jäsenenä toiminut senaattori Ernest W. Gibson 

myös muutti kantaansa itsenäisyyslakia vastaan1238. Saarten asioihin perehtyneen 

alavaliokunnan reaktioista voi päätellä, että todennäköisesti suurin osa kongressin 

jäsenistä olisi äänestänyt itsenäisyyslakia vastaan, mikäli he olisivat olleet 

paremmin perillä saarten asioista. 

Frank Golayn mukaan Tydings ei kuitenkaan arvostellut lakia palattuaan 

Yhdysvaltoihin. Puheessaan perustuslakikonventille Tydings korosti 

itsenäisyyslain olevan hyvä ja paras mahdollinen.1239  Kyseinen Tydingsin puhe 

löytyy myös kongressin pöytäkirjoista.1240 Vaikuttaa siltä, että Tydings esitti asian 

eri tavalla filippiiniläisille kuin kotimaassaan. 

Filippiineillä vierailleen lähetystön jäsenten aloitteesta Yhdysvaltain 

hallinnossa perustettiin Filippiinienasiain ministeriöiden välinen komitea 

(ICPA)1241 pohtimaan Filippiinien tulevaisuutta. Golayn mukaan tämä oli lähinnä 

hallinnon työrukkanen, eräänlainen puskuri, jolla presidentti Roosevelt 

hallintoineen teki tyhjiksi puhemies Quezonin alituiset yritykset avata TM–lain 

kohtia ja ehtoja uudelleen käsiteltäviksi.1242 Tämä ei varmastikaan ollut komiteasta 

aloitteen tehneiden kongressin jäsenten tarkoitus, ja näyttää siltä, että Roosevelt ei 

halunnut minkäänlaisia muutoksia tilanteeseen ennen, kuin Filippiinien 

perustuslaki ratifioitaisiin.1243 

                                                        
1236 Komiteaan kuului kuusi amerikkalaista ja kuusi filippiiniläistä jäsentä. J.V.A. MacMurray toimi 
komitean puheenjohtajana. Bisson 1945, 55–56.  Kaupallinen komitea eli Joint Preparatory Committee 
on Philippine Affairs 
1237 Osborne liitteessään Craigielle 4.4.1935, BDFA, Vol. 17, 253. 
1238 Grunder & Livezey 1951, 226–227. 
1239 Golay 1998, 336. 
1240 CR, Vol. 79. Senate Document 119. 
1241 Interdepartmental Committee on Philippine Affairs 
1242 Golay 1998, 336–337. 
1243 BIA:n muistio 14.6.1934, sine auc., BIA 126-9-7-2. 
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Filippiineillä poliittinen elämä oli jonkin verran vakaantunut pahimpien anti–

pro -kiistojen ajoista. Manuel Quezon matkusti leikkaukseen Yhdysvaltoihin 

elokuussa vuonna 1934. Ennen lähtöään paluumatkalle Manilaan joulukuussa 1934 

Quezon totesi lähtiäispäivällisellä muutamille kongressiedustajille, että Filippiinit 

oli sitoutunut kahdenkeskiseen kauppaan ja halusi sen jatkuvan itsenäistymisen 

jälkeenkin.1244 Pettymyksekseen Quezon sai hyvin vähän sympatiaa ajatuksilleen, 

ja hän tunsi kohdanneensa torjuvaa suhtatumista vieraillessaan Washingtonissa 

joulukuussa 1934. Varmaan selityksenä on Rooseveltin ohjeistus olla tekemättä 

mitään myönnytyksiä tai lupauksia ennen perustuslain ratifiointia. 

Woodford Howardin mukaan Filippiinien kuvernöörinä toiminut Frank 

Murphy oli erityisen pettynyt itsenäisyyslain sisältöön. Hänen mielestään liian 

monia kysymyksiä oli jätetty ratkaisematta. Taloudellisten ongelmien lisäksi 

Yhdysvaltain ja Filippiinien keskinäinen suhde oli liian laveasti määritelty. 

Murphyn mukaan kyseessä oli eräänlainen ”kontrolloitu autonomia”, joka oli 

jokseenkin epäselvä molemmille osapuolille.1245 

 Herää kysymys, miksi Filippiineillä vieraillutta alavaliokuntaa ei kuunneltu. 

Mihin ”valkoisen miehen taakka” oli yllättäen kadonnut? Yhdysvalloissa oltiin 

viimeistään nyt laajalti tietoisia siitä, että Filippiineille koituisi suuria taloudellisia 

ongelmia TM–lain seurauksena. Filippiiniläisten toiveita itsenäistymisen suhteen 

otettiin huomioon sikäli, kun ne ajoivat Yhdysvaltain omaa etua. Esimerkiksi 

vaatimukseen Yhdysvaltain armeijan vetämisestä pois saarilta oli helppo myöntyä, 

sillä se oli liittovaltion turvallisuusedun ja taloudellisen tilanteen mukaista. Hyvin 

harva oli täysin tyytyväinen uuteen itsenäisyyslakiin. Voi varmasti todeta, että 

valtaosa kongressiedustajista ja etenkin senaattoreista oli riittävän tietoinen saarten 

vaikeasta tilanteesta. Tästä huolimatta liittovaltion omat edut painoivat enemmän 

vaakakupissa. 

Filippiinit oli ymmärrettävästi suhteellisen vähän esillä kongressissa 

itsenäisyyslain hyväksymisen jälkeen. Kuten aiemmin on tullut ilmi, alkoivat 

monet itsenäisyyslain puolesta äänestäneet esittämään varovaisempia ja 

epäröivämpiä mielipiteitä saarten tulevaisuuden suhteen. Toisaalta monet 

kongressimiehet ja senaattorit pitivät häikäilemättömyytenä yhdysvaltalaisten 

anteliaisuuden jälkeen vaatia lisää kaupallisia etuisuuksia, kuten senaatin 

alavaliokunnan raportista käy ilmi.1246 

                                                        
1244 NYT, 26.12.1934 
1245 Howard 1964, 59. 
1246 Senaatti 3.5.1935, CR, Vol. 79, 6845–6846. 
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Mainitun raportin mukaan Yhdysvaltain kongressissa epäiltiin filippiiniläisten 

kykyä demokraattiseen hallintotapaan – jopa siinä määrin, että uskottiin 

Filippiineille sopivan paremmin diktatuurinen hallintomuoto. Lisäksi haluttiin 

painottaa filippiiniläisille, että Yhdysvalloilla ei ollut minkäänlaista velvoitetta 

puolustaa Filippiinejä täyden itsenäistymisen jälkeen. 1247  Hieman naiivisti 

raportissa verrattiin Filippiinejä New Yorkin osavaltioon – ilmeisesti niiden yhtä 

suuren asukasmäärän takia. Raportissa kyseenalaistettiin, olivatko New Yorkin 

asukkaat vapaita, vaikka heillä ei ollut täyttä suvereniteettia. Kysyttiin, miksi 

Filippiinit tarvitsisivat täyden suvereniteetin, jos newyorkilaiset eivät sitä 

tarvinneet.1248 Vertaus tuntuu ontuvalta, kun otetaan huomioon, että filippiiniläiset 

olivat oma kansa niin kulttuurisesti, rodullisesti kuin kielellisestikin – 

puhumattakaan omasta historiasta ja maantieteelisestä sijainnista. 

Näihin päiviin asti sekä laivasto että armeija olivat olleet kutakuinkin 

yksimielisiä Kaukoidän politiikasta. Näkemykset alkoivat eriytyä ainakin 

Filippiinien suhteen: armeija oli halukas vetämään joukkonsa pois Filippiineiltä jo 

ennen kuin TM–laki sitä edellytti, kun taas laivasto halusi säilyttää tukikohtansa 

saarilla itsenäistymisen jälkeenkin. Armeija tiesi, että Filippiineille sijoitettua 10 

000 sotilasta vastassa saattoi olla jopa sata kertaa suuremmat Japanin maavoimat. 

Esikunnan laskelmien mukaan Filippiinejä voitiin puolustaa hyökkäykseltä 

korkeintaan puolen vuoden ajan.1249 Ero laivaston ja armeijan strategiassa oli aivan 

ymmärrettävä, kun otetaan huomioon ylivoimasuhde vihollista vastaan. Lisäksi 

laivasto saattoi aina vetäytyä helposti, mutta armeija oli vahvemmin sidottu saarille. 

Kolmas tärkeä tekijä oli se, että laivastolle myönnettiin jatkuvasti suurempia 

määrärahoja kuin armeijalle. Tämä ymmärrettävästi aiheutti kitkaa laivaston ja 

armeijan välille. 

Armeijan parissa Filippiinien puolustuksen heikkous oli hyvin tiedossa. Jo 

vuonna 1929 amerikkalaisten joukkojen komentajana toimineen kenraalimajuri 

Johnson Haygoodin raportin mukaan edes mittavien ja kalliiden hankkeiden avulla 

Filippiinejä ei olisi saatu riittävän puolustuskykyisiksi. Myöhemmin 

samansuuntaisia varoittavia kommentteja esitti Corregidorin linnoituksesta 

vastannut prikaatinkenraali Stanley D. Embick. Hänen mukaan Yhdysvaltain 

laivastoa ei saisi tuoda Filippiineille tuhottavaksi. Puolustuslinja tulisi Embickin 

mukaan rajata Alaska–Hawaiji–Panamalinjalle. Myös Haygoodin seuraajana 

                                                        
1247 Ibid. 
1248 Senaatti 3.5.1935, CR, Vol. 79, 6847. 
1249 Ks. esim. Friend 1965, 161–162. 
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toiminut kenraalimajuri E.E. Booth kannatti Embickin lausuntoja.1250 S. O. Agbin 

tietojen mukaan laivasto oli halukas pitämään kiinni Filippiineistä, jos siellä olisi 

vahva armeija tukena. Armeija ei kuitenkaan halunnut pitäytyä Filippiineillä ilman 

todella merkittävää joukkojen vahvistamista.1251 

Russel F. Weigleyn mukaan sotaministeriötä pyydettiin vuoden 1934 lopulla 

arvioimaan uudelleen Filippiinien puolustusmahdollisuudet. Ministeriö päätyi 

siihen, että puolustusta tulisi vahvistaa perusteellisesti – tai sitten luopua kokonaan 

saarten puolustuksesta. Armeijan ja laivaston realistisia ääniä ei kuitenkaan 

Washingtonissa kuunneltu, väittää Weigley. 1252  Sotaministeriön tarkempaa 

näkökantaa on lähteistäni vaikea saada selville. Valdo H. Heinrichsin tietojen 

mukaan ainakin laivasto piti siirtymäaikaa liian pitkänä ja vastusti 

laivastotukikohdan säilyttämistä Filippiineillä itsenäistymisen jälkeen. 1253  Oli 

ilmeistä, että Japani levittäytyisi sinne, minne se kävisi edullisimmin. Mikäli 

Yhdysvaltain tavoitteena olisi ollut pitää kiinni Filippiineistä, olisi sen pitänyt 

varustaa Filippiinit niin vahvasti, että Japanin laajentumiselle olisi löytynyt 

heikompi kohde muualta. 

Tyynenmeren poliittiseen tilanteeseen perehtyneen S. O. Agbin mukaan 

ainakin Ison-Britannian ulkoasianhallinnossa uskottiin ”heikoimman lenkin” 

olevan Filippiinit. Isossa-Britanniassa spekuloitiin jo tapaa, jolla Japani aloittaisi 

tunkeutumisensa Filippiineille. Arveltiin muun muassa, että Japani katsoisi 

tarpeelliseksi puuttua Filippiinien hallituksen toimiin suojellakseen omia 

kansalaisiaan saarilla. Saaret vallattuaan Japani saattoi suunnata huomionsa 

Malesiaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Isossa-Britanniassa ei suinkaan 

katsottu suopeasti Yhdysvaltain aikomusta vetäytyä kokonaan Kaukoidän alueelta 

Aleutit–Hawaiji–Panama-akselille. TM–lain mukainen Yhdysvaltain kymmenen 

vuoden sitoutumisaika Filippiineille toi hieman lohtua briteille.1254  

Filippiinien tuleva presidentti Manuel Quezon alkoi olla yhä enemmän 

huolissaan puolustuksellisesta kysymyksestä. Hän oli jo syksyllä 1933 Japanin-

vierailulla todennut, että Yhdysvallat voisi aivan hyvin vetää laivastonsa kokonaan 

pois saarilta, koska sen laivasto oli muutenkin riittämätön puolustamaan saaria.1255 

Quezon oli ilmeisen vaikuttunut Japanin laivaston suuruudesta. Todettakoon, että 

vielä reilu vuosi aikaisemmin presidentti Roosevelt oli ollut huomattavasti 

                                                        
1250 Manchester 1978, 170. 
1251 Agbi 1980, 92. 
1252 Weigley 1973, 171–173. 
1253 Heinrichs 1972, 253. 
1254 Agbi 1980, 91–94. 
1255 Murphyn sähke BIA:han, 15.11.1933. BIA 364-Quezon pers. 
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kiinnostuneempi suurten laivastotukikohtien rakentamisesta Filippiineille ja 

Guamille.1256 

Puhemies Quezon matkusti vuoden 1934 lopulla Washingtoniin. Matkan 

yhtenä tarkoituksena oli neuvotella järjestelyistä Filippiinien puolustuksen 

turvaamiseksi.1257 Quezon vaati sotaministeri Derniltä voimakkaita toimenpiteitä 

kongressin suuntaan, jotta se myöntäisi lisää rahaa Filippiinien puolustukseen.1258 

Hallitus oli myötämielinen asialle. Se myös rohkaisi Filippiinejä rakentamaan 

omaa puolustusta.1259 Filippiinien puolustuksen kehittäminen oli vaikea kysymys 

liittovaltiolle, sillä pikemminkin oli tarvetta alkaa vähentämään kalustoa saarilta 

kuin investoida sinne lisää. TM-lain mukaan armeija oli vedettävä pois saarilta 

ennen, kuin täysi itsenäisyys astui voimaan siirtymäajan kuluttua umpeen. 

Washingtonissakäynnin yhteydessä puhemies Quezon esitti silloiselle armeijan 

pääesikunnan päällikölle, kenraalimajuri Douglas MacArthurille kutsun saapua 

Filippiinien kansainyhteisön sotilasneuvonantajaksi ja kansallisen 

puolustusohjelman suunnittelijaksi. 1260  MacArthurin menestyksekäs 

viisivuotiskausi pääesikunnan komentajana oli pian päättyvä.1261 Quezonin omien 

muistelmien mukaan hän oli sopinut yhteistyöstä MacArthurin kanssa jo 

huhtikuussa vuonna 1934. Tuolloin MacArthur oli kertonut Quezonille tehneensä 

jo parhaansa Yhdysvaltain hyväksi, mutta hän tunsi olevansa velkaa toiselle 

kotimaallensa eli Filippiineille. 1262  Huomionarvoinen on Theodore Friendin 

löytämä havainto sotaministeriön arkistosta: MacArthur oli kyseisenä keväänä 

antanut lausunnon, jonka mukaan Filippiinien joukkojen vahvistaminen olisi 

epätodennäköistä, kuten myös tukikohdan pitäminen saarilla itsenäistymisen 

jälkeen.1263 

Kenraalimajuri MacArthurin päätökseen suostua puhemies Quezonin kutsuun 

lienevät vaikuttaneet hänen läheiset suhteensa Filippiineihin. Saarivaltakunta oli 

tullut hänelle hyvin tutuksi jo 1920-luvun alussa hänen palvellessaan laivastossa. 

                                                        
1256 Laivaston raportti Rooseveltille, 2.3.1934. Franklin D. Roosevelt and Foreign Policy, Vol. 2, 8–11; 
Roosevelt to M. H. McIntyrelle, 5.3.1934. Franklin D. Roosevelt and Foreign Policy, Vol. 2, 11.  
1257 Manchester 1978, 161. 
1258 Manuel L. Quezon Dernille 19.11.1934. Quezon julkaisi kirjeen avoimena kirjeenä. Manila Daily 
Bulletin julkaisi sen kokonaisuudessaan 14. tammikuuta vuonna 1935. Yllättävää on, että 
ulkoministeriön virallisesta arkistokokoelmasta (FRUS) ei kuitenkaan löydy edes mainintaa asiasta. 
Ainoaksi lähteeksi jää tuolloin varakuvernöörinä toimineen Joseph Hayden julkaisu. Hayden 1945, 736. 
1259 Weigley 1973, 175. 
1260 Hayden 1945, 736–737. 
1261 Weigley 1973, 175. 
1262 Quezon 1946, 152–154. 
1263 (”Chief of Staff’s memo to Gen Kilbourne”, War Plan Division, 26.2.1934; July 6, 1934.) Friend 
1965, 162. 
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MacArthur itse korosti myöhemmin päätöksensä perusteina olleen hyvä ystävyys 

Manuel Quezonin kanssa sekä uusien haasteiden hakeminen, kuten hän 

muistelmissaan korostaa.1264 Todennäköisesti hänen päätökseensä vaikuttivat myös 

työntävät voimat, sillä MacArthur oli syvästi pettynyt liittovaltion 

puolustuspolitiikkaan. Stanley Karnowin mukaan hänen oli vaikea hyväksyä 

kongressin ja hallinnon toimenpiteitä armeijan budjetin leikkaamiseksi. Tämä oli 

johtanut siihen, että hän alituiseen riiteli presidentti Rooseveltin kanssa 

maanpuolustuksesta. Osaltaan MacArthurin päätöstä helpotti myös Quezonin 

tarjoama huomattavan korkea korvaus tehtävästä.1265 

MacArhurin mukaan hän olisi halunnut jäädä Filippiineille jo vuonna 1929, 

jolloin hänet kutsuttiin liittovaltion esikuntapäälliköksi.1266  Häntä täytyi painaa 

verinen tahra kilvessään keväältä 1932, kun Hoover määräsi hänet hajottamaan 

leirin, jonka maailmansodan veteraanit olivat perustaneet Washingtonissa 

mielenosoitusta varten. Veteraanit olivat kokoontuneet vaatimaan liittovaltiolta 

korvauksia osallistumisestaan sotaan.1267 

 Vuoden 1933 loppupuolella puolustusasiat alkoivat olla yhä enemmän esillä 

Yhdysvaltain kongressissa. Tähän olivat vaikuttaneet Japanin aggressioiden ohella 

myös Euroopan tapahtumat. Hitler ja hänen kansallissosialistinen puolueensa olivat 

vahvistaneet valtaansa. 

Filippiinien puolustusongelmaan oli vaikea löytää ratkaisua. Ilmeistä oli, että 

liittovaltio ei ollut halukas enää investoimaan suuria summia saarten 

puolustamiseen. Filippiinien puolustuksen heikkous tuntui olevan yleisesti tiedossa. 

MacArthurin kehittämä puolustusjärjestelmä toimi ainakin näennäisenä ratkaisuna: 

sitä pidettiin saarilla uskottavana, eikä se ei vaatinut liittovaltiolta suuria 

investointeja. Tämän nähtiin jopa mahdollistavan vähittäisen vetäytymisen saarilta. 

Yhdysvaltain ja Filippiinien välisellä vapaakaupalla oli nyt entistä suurempi 

vaikutus saarten puolustuskykyyn. Kun Filippiinien mahdollisuuksiin selvitä 

puolueettomanakaan ei uskottu, saarten puolustaminen jäi yhä avoimeksi. Voi 

melkein väittää, että Filippiinien puolustusongelmaa katsottiin jälleen läpi sormien. 

Tästä maksettiin sittemmin kallis hinta. 

Ne kongressimiehet ja senaattorit, jotka olivat voimakkaasti vastustaneet 

itsenäisyyslakia, eivät juuri enää puuttuneet Filippiinienkysymykseen kongressin 

                                                        
1264 Hän oli muutenkin ammattisotilas, joka piti uusista haasteista. MacArthur, passim. 
1265  Ks. esim. Jeansonne 2005, 297–200. Palkkavaatimus oli täsmälleen sama, kuin Yhdysvaltain 
komissaarilla tuli olemaan. Karnow 1990, 270. 
1266 MacArhur toimi vuosina 1923–1929 Filippiinien joukkojen komentajana ennen esikuntapäällikön 
tehtäviä. MacArhur 1964, 89; 101; 105. 
1267 Ns. Bonus Army – tapaus. 
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istunnoissa. On hieman ironista, että Harry B. Hawes oli lakia eniten yhä vastustava. 

Hänen mukaansa Yhdysvaltain loistava 37 vuotta kestänyt kehitystyö Filippiinien 

suhteen oli kääntymässä maailmalla tunnetuksi häpeäteoksi, mikäli Filippiinit 

heitettäisiin oman onnensa nojaan, kuten oli käymässä. Yhdysvaltain kongressilla 

oli Hawesin mukaan valta murskata Filippiinien talous ja sen myötä koko saariston 

tulevaisuus. Hawes myös muistutti, että Yhdysvallat oli lainsäädännöllään estänyt 

Filippiinejä kehittämästä ulkomaankauppaansa niin, että maa oli tullut 

riippuvaiseksi Yhdysvalloista.1268 Toisaalta täytyy muistaa, että Hawes oli jo pari 

vuotta työskennellyt filippiiniläisten lukuun ja etenkin maan sokerikaupan hyväksi. 

Hawesin kohdalla voi puhua takinkäännöstä. Kenen leipää syöt, sen lauluja 

laulat…  

Sitkeäksi tunnettu Hawes julisti vielä seuraavanakin vuonna Filippiineille 

koituvista liian varhaisen itsenäisyyden tuomista riskeistä. Palattuaan saaristosta 

mannermaalle oli hän vakuuttunut siitä, että enemmistö filippiiniläisistä – toisin 

kuin Quezon väitti – ei halunnut varhaista itsenäisyyttä. Hawesin mukaan 

valtaosalle filippiiniläisiä sopi itsenäisyyden tulo aikaisintaan vuonna 1946. 

Kansainyhteisön presidentti Quezon oli esittänyt useaan otteeseen itsenäisyyden 

aikaistamista. Hawes korostaa Japanin olevan todella suuri, jopa erittäin 

todennäköinen uhka itsenäiselle Filippiineille.1269  Hawesin väittämät ovat täysin 

päinvastaisia, kuin hän esitti vuonna 1931 palattuaan agitaatiomatkalta 

Filippiineiltä. Poliittista termiä käyttäen voisi puhua totaalisesta 

takinkääntämisestä. 

Hawesin lisäksi monet muutkin senaattorit muuttivat jälkeenpäin kantansa 

itsenäisyyden suhteen ja siirtyivät vastustamaan Filippiinien itsenäisyyttä. 

Nimekkäimpiä näistä olivat jo aiemmin mainitut Milliard Tydings, Kenneth 

McKellar ja E. W. Gibson. He olivat jo edellisenä vuonna vaatineet 

itsenäisyyskysymyksen palauttamista kongressiin. He esittivät itsenäisyyslakia 

muutettavaksi niin, että Filippiinit pysyisi Yhdysvaltain yhteydessä dominion 

kaltaisessa asemassa.1270 Kaikki nämä kolme senaattoria, kuten myös Hawes, olivat 

käyneet Filippiineillä ja siten perehtyneet saarten tilanteeseen. Ainakin 

jonkinasteinen korrelaatio näytti olevan siinä, että mitä paremmin tunnettiin 

Filippiinien tilanne, sitä voimakkaammin vastustettiin itsenäistymistä. Samainen 

                                                        
1268 Senaattori Harry B. Hawesin puhe 6.3.1936. Edustajainhuone. 11.3.1936, CR, Vol. 80, 3621–3623; 
Myös Washington Sunday Star 8.3.1936. 
1269 MB 6.12.1937. Mitään virallista vetoomusta tai aloitetta kongressille itsenäisyyden aikaistamiseksi 
ei ollut tehty. 
1270  Filippiinien asiantuntijan, kenraalimajuri Riversin kirje senaattori Stefanille. Edustajainhuone 
17.6.1936, CR, Vol. 80, 9725–9726. 
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korrelaatio pätee erityisen hyvin poliitikkojen lisäksi saarilla oleskelleisiin ja 

vierailleisiin virkamiehiin. Tunnetuimman poikkeuksen korrelaatiosta muodosti 

kenraalikuvernööri Francis Harrison. 

Tydings–McDuffie-laissa määriteltiin jokseenkin laveasti Yhdysvaltain ja 

Filippiinien hallinnolliset suhteet kansainyhteisökaudelle. Tämä seikka oli ollut 

yksi niistä kohdista, joihin vedottiin Hare–Hawes–Cutting-lain hylkäämisen 

perusteena. TM–laissa ei kuitenkaan täsmennetty kyseistä kohtaa, vaan se jäi 

edelleen epämääräiseksi. 

Itsenäisyyslain mukaan kenraalikuvernöörin hallussa ollut korkein 

toimeenpanovalta Filippiinien kansainyhteisössä siirtyisi presidentille. Tilannetta 

mutkisti kuitenkin se, että useissa asioissa korkeinta toimeenpanovaltaa käytti 

edelleen Yhdysvaltain presidentti, jota siirtymäaikana edustaisi saarilla komissaari. 

Komissarilla oli oikeus osallistua kaikkiin kokoontumisiin ja tutustua asiakirjoihin. 

Komissaarilla ei kuitenkaan ollut oikeutta puuttua Filippiinien hallituksen 

toimintaan, ellei Yhdysvaltain presidentti ollut antanut hänelle tähän nimenomaisia 

valtuuksia.1271 

Viimeisenä kenraalikuvernöörinä ja ensimmäisenä komissaarina aloittanut 

Frank Murphy osasi odottaa hankaluuksia syntyvän Yhdysvaltain hallinnon 

edustajan ja kansainyhteisön hallinnon kesken. Hän vaati useaan otteeseen jo 

vuodesta 1934 lähtien kongressia täsmentämään komissaarin tehtäviä ja 

toimivaltaa. 1272  Hän näki, että komissaarin laaja toimivalta ja aktiivinen rooli 

turvaisi parhaiten kansainyhteisökauden vakauden. Presidentti Rooseveltin hallinto 

ei kuitenkaan lämmennyt Murphyn vaatimuksille.1273 Kongressissa ei enää asiaa 

käsitelty, vaan jätettiin hallinnon tehtäväksi tehdä komissaarin toimenkuvan 

hienosäätö. Käytännössä BIA:n johtaja Cox linjasi sotaministeri Dernille 

komissaarin toimivaltaa jo kesällä 1934. Pitkälti tämän linjauksen mukaan Dern 

myöhemmin ohjeisti komissaarina aloittanutta Murphyä.1274 Kun täsmennyksiä ei 

myöhemminkään tehty, tuli hyvällä tahdolla ja henkilökohtaisilla suhteilla olemaan 

tärkeä merkitys sujuvan yhteistyön onnistumisessa. 

Miten komissaarin virkatoimi miellettiin Yhdysvalloissa? Ilmeisesti 

kansainyhteisön presidentin katsottiin vastaavan liittovaltioiden kuvernöörejä ja 

komissaarin asema olisi tähän samassa suhteessa kuin liittovaltion presidentti. 

                                                        
1271 The Philippine Independence Act, (Public, No. 311, 72d Cong.; H.R. 7233). CR, Vol. 78, 5143–
5146. 
1272 Ks. esim. Howard 1964, 59. 
1273 Murphy presidentti Rooseveltille, 28.11.1934. BIA Murphy Personal; Murphy Dernille, 4.12.1934, 
BIA Murphy Personal. 
1274 Creed Cox; Muistio sotaministeri Dernille, 27.6.1934. BIA, 364–1037 
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Samantapaiseen johtopäätökseen on tullut myös Michael Cullinane 

tutkimuksessaan. Hän korostaa, että TM–laissa kansainyhteisön presidentin asema 

ja oikeudet olivat muodollisestikin lähes identtiset liittovaltion kuvernööriin 

oikeuksien kanssa. 1275  Jos verrattiin arvovaltaa, oli näillä kahdella liittovaltion 

virkamiehellä huikea ero. Selvää oli, että Filippiinien komissaarin virka ei ollut 

läheskään yhtä houkutteleva ja arvostettu, kuin se oli tähän saakka ollut. 

Joseph Haydenin mukaan ongelmia ei aiheuttanut pelkästään komissaarin 

toimivalta suhteessa Filippiinien hallintoon, vaan myös komissaarin suhde 

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajiin. Näitäkään muuttuneita valtasuhteita ei 

tarkemmin määritelty. Komissaari katsoi olevansa suoraan presidentin alainen ja 

kommunikoivansa suoraan presidentin kanssa. Ulkoministeriössä puolestaan 

katsottiin, että yhteyden tulisi kulkea heidän kauttaan ja että komissaari toimisi 

myös ulkoministeriön virallisena edustajana saarilla.1276 Tämä selittänee osaltaan, 

miksi komissaarin ja ulkoministeriön suora yhteydenpito oli vähäisempää, kuin se 

oli ollut ennen kansainyhteisöaikaa. 

Filippiinien itsenäisyyslaki aiheutti muutoksia saariston sisäiseen rakenteeseen 

ja yhteiskuntakehitykseen. TM–lain ja sen ehtojen pohjalta muodostetun 

perustuslain seuraukset ovat hyvin näkyvissä saariston arkipäivässä tänäkin 

päivänä. Nacionalista puolue dominoi Filippiinien kansainyhteisön hallitusta sekä 

kansalliskokousta alusta alkaen, ja kun Quezon dominoi puoluetta, oli hänellä 

vahva ote maan asioissa. Historioitsija Claude A. Buss näkee Quezonin 

vallanpitotavassa yhteneväisyyksiä Latinalaisen Amerikan diktatuureihin: 

suurmaanomistajat ja liike-elämän johtohahmot tukivat hänen valtaansa. 1277 

Uudelle presidentillekään maan johtaminen ei ollut helppoa, sillä Yhdysvaltain 

rajoitusten lisäksi taloudelliset vaikeudet lisääntyivät. Useat peräkkäiset 

alijäämäiset budjetit olivat johtaneet siihen, että kansainyhteisökauden alkaessa 

Filippiinit oli pahoin velkaantunut. Kansainyhteisökauden alkaessa maan julkinen 

velka oli huikeat 78 miljoonaa dollaria. 1278  Taloudellisista ja sisäpoliittisista 

ongelmista huolimatta suurin uhka uuteen saarivaltioon tuli kohdistumaan ulkoa 

päin. Vuoden 1934 loppupuolella alkoi yhä enemmän näyttää siltä, että TM–lain 

mukainen Filippiinien valtio syntyisisi kaikista ongelmista huolimatta. Kymmenen 

vuotta kestävä Filippiinien kansainyhteisö julistettiin alkaneeksi juhlavin menoin 

15. päivänä marraskuuta vuonna 1935. 

                                                        
1275 Cullinane 1988, 120. 
1276 Hayden 1945, 783. 
1277 Buss 1977, 17. 
1278 Hayden 1945, 159. 
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6 Loppulause 

Miten Yhdysvalloissa suhtauduttiin Filippiinien itsenäistymiskysymykseen ja sen 

ratkaisuun? Olivatko Filippiinien itsenäisyyslaki Yhdysvaltain kannalta hyvästit, 

potkut vaiko lobbauksen hedelmä? Tähän tutkimustehtävään vastaan tässä 

synteesissä ja totean samalla, että käytettävissäni ollut lähdeaineisto antoi hyvän 

pohjan vastata edellä esitettyihin kysymyksiin. 

Filippiinien itsenäistymiseen johtaneen lain synty oli monimutkainen 

poliittinen prosessi, jossa oli useita voimakkaita suhtautumiseen ja ratkaisuun 

vaikuttaneita muuttujia. Näiden tekijöiden osuus muuttui ajan edetessä. Yksi 

keskeisimmistä muuttujista itsenäisyyslain suhteen oli vuonna 1929 

Yhdysvalloissa alkanut vaikea talouden alamäki. Itsenäisyysasian poliittinen kulku 

olisi varmasti ollut toisenlainen ilman suurta ja vaikeaa lamakautta. Vaikealla 

taloustilanteella on kautta historian ollut muutoksia poliittisia muutoksia stimuloiva 

ja edistävä vaikutus. Näin oli myös 1930-luvun lamalla koko maailmassa. Toisaalta 

täytyy muistaa, että liittovaltion maataloustuottajien taloudelliset vaikeudet 

alkoivat jo 1920-luvun alussa. Suuren lamakauden alettua liittovaltion päättäjien 

asenteissa tapahtui eskaloitumista. Maataloustuottajat ja heidän etujärjestönsä 

alkoivat saada tukea yhä useammalta taholta Filippiinien sulkemiseksi liittovaltion 

sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Taloudellisten suhdanteiden muuttumisen ohella 

muita merkittäviä tekijöitä olivat muutokset ulkopolitiikassa ja etenkin Japanin 

nousu voimakkaaksi suurvallaksi Kaukoidässä. Näiden lisäksi oli joukko hieman 

vähäisempiä muuttujia, joita erittelen tässä loppulauseessa. 

Jo vuonna 1916 Filippiinit oli lähellä saada itsenäisyytensä. Tuolloin 

itsenäisyyden suonut laki kaatui etenkin siihen, että maan taloudellinen ja 

hallinnollinen kehitys ei ollut riittävä itsenäisyyteen. Tultaessa 1920-luvun lopulle 

voi todeta edistystä tapahtuneen saariston taloudessa sekä hallinnollisessa 

valmiudessa. Kehitystä oli tapahtunut itsehallintoon liittyvissä hallinnollisissa 

valmiuksissa, ja Filippiineillä oli jo huomattavan paljon itsehallintoa omissa 

asioissaan. Haasteelliseksi Filippiinien itsenäisyyden kannalta oli muodostunut 

vapaakaupan seurauksena muodostunut taloudellinen riippuvaisuussuhde 

emämaastaan Yhdysvalloista. 

Filippiinien itsenäisyys sai jo vuonna 1929 hieman ennen pörssiromahdusta 

huomattavaa kannatusta kongressin molemmissa kamareissa ns. Kingin 

lakiesityksen muodossa. Merkittävä selitys tälle löytyy siitä, että liittovaltion 

maataloustuottajat ja itsenäisyyttä vaatineet filippiiniläiset löysivät itsenäisyydestä 
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yhteisen päämäärän ja yhdistivät voimansa. Näiden kahden tahon ”kihlaus” 

muodosti pohjan, jota varsinaisen jyrkän lamakauden alkaminen vahvisti edelleen. 

Filippiinien itsenäisyyskysymys oli ikään kuin vaihtanut kasvoja: aikaisemmin 

se oli poliittinen ongelma, jolla oli taloudellisia seurannaisvaikutuksia, mutta nyt 

siitä oli tullut taloudellinen ongelma, jolla oli poliittisia ulottuvuuksia. Filippiinien 

suhteen voisi sanoa, että asiat kääntyivät ikään kuin päälaelleen; aikaisemmin 

itsenäisyyttä vaativat lähes yksinomaan filippiiniläiset, mutta laman myötä siitä tuli 

osa liittovaltion talouspolitiikkaa. Filippiiniläiset joutuivat ikään kuin sivurooliin 

heidän omassa asiassaan. Jos Filippiinien itsenäisyyskysymys oli ollut aiemmin 

moraalinen, imperialismin viitekehyksessä käyty keskustelu, alkoi se 1930-luvulle 

tultaessa olla lähes yksinomaan talouspolitiikan sävyttämä kysymys. 

Yhdysvaltain kongressissa Filippiinien itsenäisyys nivoutui osaksi 

tullipoliittista keskustelua. Protektionistista tullipolitiikkaa ajaneet näkivät 

tarpeellisena rajoittaa kaikkea mannermaan ulkopuolista tuontia. Näille piireille 

Filippiinien itsenäisyys oli käytännössä ainoa vaihtoehto rajoittaa tuontia 

saarivaltiosta. 

1920- ja 1930-luvun vaihteessa tullitariffien korottaminen oli keskeinen 

poliittinen kiistanaihe Yhdysvaltain kongressissa. Kesällä 1930 kongressi sääti 

paljon parjatun Hawley–Smoot-tullilain, joka korotti jo ennestään korkeita tulleja 

ennätyksellisen korkeiksi. Korkeat tullimaksut tyrehdyttivät voimakkaasti tuontia, 

ja tuonnin lasku vaikutti myös vientimaiden ostokykyyn, jolloin myös maan vienti 

romahti muutamassa vuodessa kolmannekseen. Etenkin maan lukuisa 

viljelijäväestö edunvalvontajärjestöineen uskoi ratkaisevansa ongelmansa 

eristäytymällä kansainvälisestä kaupasta, siitäkin huolimatta, että heidän 

ongelmansa aiheutti pääasiallisesti kansainvälisten markkinoiden menettäminen. 

Filippiinien nauttimaan sisämarkkina-asemaan vaadittiin useaan otteeseen 

rajoituksia tai vaadittiin jopa maan sulkemista kokonaan sisämarkkinoiden 

ulkopuolelle. Hawley–Smoot-tullilakia pidetään nykytutkimuksen valossa yhtenä 

Yhdysvaltain politiikan suurimpana talouspoliittisena virheenä. 

Yhdysvaltain maataloustuottajista etenkin kotimaisen juurikassokerin tuottajat 

vaativat äänekkäimmin Filippiinien sulkemista tullimuurin ulkopuolelle. Heidän 

lisäkseen maidontuottajat kokivat Filippiineiltä tuotavan kookosöljyn oleva voin 

kilpailija ja hinnanpolkija liittovaltion markkinoilla. Koska Filippiinit oli 

hallinnollisesti osa liittovaltiota, näissä piireissä nähtiin, että ainoastaan itsenäisyys 

voisi saattaa maan sisämarkkinoiden ulkopuolelle.  

  Keskilännen sokerintuottajaosavaltioiden kongressiedustajat toimivat 

suhteellisen avoimesti pyrkiessään sulkemaan Filippiinit sisämarkkinoiden 
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ulkopuolelle. Viljelijöiden vaikea taloudellinen tilanne oli yleisesti tiedossa, eikä 

heidän etujensa ajaminen ollut tuomittavaa. Sokerijuurikasviljelijöiden lisäksi 

myös maidontuottajien taloudellista asemaa uskottiin parannettavan siten, että 

Filippiinien tullivapaa kookosöljy suljettiin tullimuurin ulkopuolelle. 

Tässä tutkimuksessa on tullut toteennäytetyksi, että Filippiineiltä tuotava 

sokeri ja kookosöljy eivät olleet todelliset kilpailijat liittovaltion viljelijöille. Tästä 

huolimatta asettuivat viljelijöiden etujärjestöt voimakkaasti edistämään 

Filippiinien itsenäisyyttä, koska heidän tavoitteenaan oli saada saarilta tuotava 

sokeri ja kookosöljy tullimuurin ulkopuolelle. Sokeri saattoi jossain määrin 

kilpailla samoista markkinoista kotimaisen sokerijuurikkaan kanssa – tosin sen 

osuus liittovaltion kokonaismarkkinoista oli vähäinen verrattuna esimerkiksi 

Kuubasta tuotavaan sokeriin. Tosiasiallisesti suurin ongelma oli sokerin alhainen 

markkinahinta, mikä oli yleismaailmallinen, liikatuotannosta johtuva ongelma. 

Filippiinien sulkeminen kotimaan markkinoiden ulkopuolelle tuskin olisi nostanut 

sokerijuurikastuottajien tuloja. 

Voitiin osoittaa, että kookosöljy oli vielä pienempi uhka liittovaltion 

maidontuottajien tuottamalle eläinpohjaiselle rasvalle. Kookosöljy oli laatunsa 

vuoksi saippuateollisuuden pääraaka-aine, eikä eläinrasvoja juuri enää käytetty 

saippuateollisuudessa. Maidontuottajien pääongelmana olivat muiden viljelijöiden 

tavoin liian alhaiset tuottajahinnat. Kuvaavaa on, että ei edes sokerintuotanto- ja 

maidontuotanto-osavaltioiden lehdistö pitänyt Filippiinien tuontia ongelmana. 

Suurin taloudellinen hyötyjä Filippiinien itsenäistymisestä olisi ollut sokerin 

suurtuottajamaa Kuuba, jonka sokerintuotanto oli valtaosin yhdysvaltalaisessa 

omistuksessa. Etenkin Itärannikon investointipankit olivat viimeisen viidentoista 

vuoden aikana investoineet suuria summia Kuubaan hyvien tuottojen toivossa. 

Sijoittajatahojen pettymykseksi sokerin hinta liittovaltion markkinoilla oli 

laskusuuntainen ja sijoitetulle pääomalle ei saatu odotettuja tuottoja. Nämä tahot 

uskoivat Filippiineiltä tulevan tullivapaan sokerintuonnin pitävän hintoja alhaisina. 

Sokerintuonti Filippiineiltä kasvoi suhteellisesti eniten, mikä osaltaan aiheutti 

huolestuneisuutta Kuuban sokeriin investoineissa tahoissa. Filippiinien sulkeminen 

sisämarkkinoiden ulkopuolelle olisi varmistanut Kuuballe suuremman 

markkinaosuuden liittovaltiossa. Monet tekijät viittaavatkin tässä tutkimuksessa 

siihen, että voimakkaasti Filippiinien itsenäisyyttä ajoivat Kuuban sokeriin 

investoineet tahot – jopa keinoja kaihtamatta. 

Lukuisissa eri kirjoituksissa ja kommenteissa tuotiin esille poliittisiin päättäjiin 

suuntautuneita voimakkaita lahjontaepäilyjä, jotka johtivat muun muassa 

kuulusteluihin kongressin asianomaisissa elimissä. Vaikka joitakin 
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lahjontatapauksia tuli ilmikin, on hyvin ilmeistä että nämä edustivat vain jäävuoren 

huippua lahjonnan suhteen. Kuuban sokeriin investoinneilla tahoilla, kuten 

Itärannikon suurilla pankeilla, oli taloudellisia valmiuksia lahjontaan, ja niillä oli 

polttava tarve löytää parempia markkinaosuuksia ja markkinahintoja sokerilleen ja 

saada siten tuottoa suurille miljoonainvestoinneilleen. Lobbausta – sekä 

todennäköinen lahjontaa – kohdistettiin myös tullilainsäädäntöön, sillä Kuuban 

tuonti oli osittain tuontitullin alaista. Lukuisista tutkintayrityksistä huolimatta 

lahjontaa ei pystytty todistamaan. Kuuban sokeriin investoinneista tahoista 

useimmiten nousi esille itärannikolla toimiva National City Bank. Kyseinen 

investointipankki oli sijoittanut useita kymmeniä miljoonia dollareita Kuubaan. 

Poliittisiin päättäjiin kohdistunutta lobbausta ja todennäköisesti myös 

lahjontaa harjoittivat myös liittovaltion sokerintuottajien edunvalvontajärjestöt. 

Kuuban sokeripiirien ja Yhdysvaltain sokerituottajien näkemykset menivät ainakin 

jossain määrin ristiin suhtautumisessa tullipoliittiseen keskusteluun. Valtaosa 

kotimaan sokerintuottajista ajoi protektionistista tullipolitiikkaa ja toivoi, että 

ulkomaisen tuonnin supistamisella oli sokerin tuottajahintoja korottava vaikutus. 

Osana tullipoliittista keskustelua nousi usein esille Filippiinien nauttima 

sisämarkkinaetuisuus. Kotimaan sokerintuottajat pyrkivät sulkemaan Filippiinit 

sisämarkkinoiden ulkopuolella. Kuubasta tuleva sokerintuonti oli saanut nauttia 

alennettua tullitariffia. Sen etujen mukaista oli kuitenkin pitää tullitaso edelleen 

siedettävänä. Ainakin jossakin määrin Kuuban sokerituottajat ja kotimaan 

sokeriruokosokerin tuottajat kokivat Filippiinit yhteisenä haittana, josta pystyi 

itsenäisyyslain avulla pääsemään eroon. Etenkin siinä vaiheessa, kun tullien 

korottaminen alkoi olla ilmeistä vastustuksesta huolimatta, löysivät keskilännen 

sokerijuurikasviljelijät ja Kuuban sokeripiirit toisensa Filippiinien sulkemiseksi 

pois sisämarkkinoilta. Lahjontaa itsenäisyyslain suhteen ei aikaisempi tutkimus ole 

tuonut esille. Lahjonnan aukoton todistelu on erittäin haastavaa. Useimmilla 

yhdysvaltalaisilla pankeilla on jopa sadan vuoden suoja-aika yksityishenkilöiden 

tileihin. Myös käteisen rahan käyttö oli kyseisenä aikana hyvin yleistä 

nykymittapuun mukaan tarkasteltuna. 

Kun työttömyysaalto Yhdysvalloissa löi toden teolla päälle laman alettua, 

ilmaantui uusi tukijataho Filippiinien itsenäisyydelle. Filippiiniläisiä siirtotyöläisiä 

oli muuttanut etenkin 1920-luvulla kymmeniätuhansia Yhdysvaltoihin asettuen 

lähinnä Länsirannikolle ja etenkin Kalifornian osavaltion alueelle. Alempaan 

palkkatasoon tyytyneet filippiiniläiset koettiin uhkana valtaväestön keskuudessa. 

Tilanne kärjistyi lukuisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin, joissa kuolonuhreiltakaan 

ei vältytty. Syrjinnässä esiintyi myös rasistisia piirteitä. Työttömyyden kasvaessa 
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nopeasti 1930-luvun alussa ammattiliitot, joista suurimpana AFL, alkoivat tukea 

filippiiniläisten maahanmuuton rajoittamista tai jopa kieltämistä. Koska 

filippiiniläisille oli taattu vapaa maahanmuutto-oikeus, nähtiin 

työntekijäjärjestöissä saarten itsenäisyyden olevan helpoin tie maahanmuuton 

rajoittamiseen. Myös länsirannikon osavaltioiden kongressiedustajia ja 

senaattoreita painostettiin ajamaan Filippiinien itsenäisyyttä. 

Juurikassokerin tuottajia lähellä olevat kongressimiehet ja heidän 

etujärjestönsä eivät kannattaneet tuotantotukien maksamista sokerijuurikkaan 

tuottajille. Ainakaan he eivät antaneet tukeaan asialle, kun esitys tuotantotukien 

maksamisesta oli esillä kongressissa. Tämä viittaa siihen, että maatalousblokin 

ensisijainen tavoite oli sulkea Filippiinit sisämarkkinoiden ulkopuolelle joka 

tapauksessa. Tästä voisi päätellä, että asiasta oli sovittu useiden intressipiirien 

kesken – eikä yhteisestä tavoitteesta luovuttaisi. 

Sekä edustajainhuoneessa että senaatissa itsenäisyyttä ajavien 

kongressimiesten ja senaattoreiden argumentaatiosta saattaa analysoida omista 

intressipiireistä lähtöisin olevan tarkoitushakuisuuden. Yksi hyvä esimerkki oli 

Hawes–Cutting-lakiesitykseen sisältyvä kansanäänestystä koskeva kohta: Lain 

kannattajat esittivät kyseistä kohtaa poistettavaksi laista, jotta ei jäisi 

mahdollisuutta, että filippiiniläiset torjuisivatkin lain, kun saaristolle aiheutuvat 

taloudelliset vaikeudet kävisivät toteen. 

Yhdysvalloissa alati paheneva talouden taantuma loi entistä enemmän painetta 

kongressiedustajiin. Senaatissa ja edustajainhuoneessa tehtiin useita aloitteita 

Filippiinien lähes välittömästä itsenäisyydestä. Kun valtaosa kongressiedustajista 

katsoi, että saaristolla tuli olla ainakin kohtuullinen siirtymäaika ennen täyttä 

suvereniteettia, muodostui siirtymäajan tuontikiintiöiden suuruus keskeiseksi. 

Vuoden 1932 puolelle tultaessa esitettiin yhä pienempiä vuosittaisia tuontikiintiöitä 

etenkin senaatin puolella. Siirtymäajan pituudesta ja vuosittaisista tuontikiintiöistä 

muodostuikin keskeinen kiistelyn aihe kongressin molemmissa huoneissa. Niiden 

argumenteissa oli selkeästi nähtävissä kotimaisen sokerintuotannon sekä Kuubassa 

tuotetun sokerin edunvalvonta. 

Itsenäisyyslain taloudelliset rajoitukset heijastuisivat myös Yhdysvaltain 

vientiin Filippiineille. Vapaakaupan lakkauttaminen olisi vähentänyt Filippiinien 

ostovoimaa ja mitä ilmeisimmin tulli olisi ulotettu koskemaan vastavuoroisesti 

vientiä Filippiineille. Koko liittovaltion viennissä Filippiinien osuus oli 

suhteellisen pieni, mutta viennin kasvu oli huomattavan suurta. Vientiteollisuus ei 

pystynyt vaikuttamaan lain säätämiseen. 
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Vielä 1920-luvun lopulla suhtautuminen Filippiinien itsenäisyyteen jakaantui 

enemmän puoluelinjaisesti demokraattien kannattaessa itsenäisyyttä. Viimeistään 

72. kongressissa kävi ilmi, että huomattava osa republikaaneista oli siirtynyt 

kannattamaan lakia. Näin ollen itsenäisyyskysymyksessä ei ollut puoluepoliittista 

merkitystä lopputuloksen kannalta – toisin, kuin on totuttu ajattelemaan 

aikaisemman tutkimuksen valossa. 

Miksi Filippiinien itsenäisyyslaki lopulta hyväksyttiin kongressissa ja vieläpä 

suhteellisen suurella enemmistöllä? Liittovaltion hallinto ja kongressin enemmistö 

edustivat lähestulkoon vastakkaisia näkemyssuuntia itsenäisyyskysymyksessä. Ei 

voi kiistää, etteivätkö hallinnon perustelut itsenäisyyden lykkäämiselle olleet hyvin 

perusteltuja. Kongressi pystyi osoittamaan voimansa tässä vastakkainasettelussa. 

Tässä tutkimuksessa on tullut hyvin todetuksi, että muutamilla senaattoreilla ja 

kongressimiehillä oli merkittävästi vaikutusvaltaa yksittäisen lain 

säädäntöprosessissa. Vastaavasti voi jälleen viitata yksittäisten poliittisten 

toimijoiden tarkoitusperiin ja motivaatioihin itsenäisyyskysymyksen suhteen. 

Hallitus ei kuitenkaan ollut riittävän vaikutusvaltainen ja joutui antamaan 

periksi itsenäisyysasiassa. Liittovaltion hallinnossa itsenäisyyden vastustaminen 

henkilöityi pitkälti sotaministeri Patrick J. Hurleyhin. Myös muutamat senaattorit 

olivat vankkumattomasti loppuun asti lakia vastaan. Presidentti Hooverin veto-

oikeuden perusteissa näkyi Hurleyn valtiomiestaidollinen käden jälki. Hallinnon 

vankat argumentit itsenäisyyttä vastaan eivät riittäneet. Itsenäisyyslakia 

vastustaneiden viimeisimmäksi taktiikaksi jäi ajan pelaaminen. Kun 

demokraattivoittoisempi 72. kongressi vuoden 1931 lopulla istuntokautensa, oli 

ajan pelaaminen vaikeampaa ja Hawes–Cutting-itsenäisyyslaki alkoi olla 

todellisuutta. Ainoastaan presidentti Hoover pystyi vielä veto-oikeudellaan 

viivyttämään lakia hieman. Hallinnon arvovaltaa heikensi sen voimattomuus 

alkaneessa voimakkaassa talouden taantumassa. 

Presidentti Roosevelt hallintoineen erosi edeltäjästään suhtautumisessa 

itsenäisyyteen. Roosevelt oli jo vaalikampanjassaan kannattanut saarten 

itsenäisyyttä. Keskilännen viljelijäväestö oli perinteisesti ollut demokraattien 

tukialuetta. Uuden hallinnon perimmäisin strategia oli saada tuottajahinnat 

kohoamaan. Tähän kuului tarjonnan vähentäminen – myös Filippiinien osalta. 

Ensimmäinen itsenäisyyslaki, joka tunnettiin Hawes–Cutting-lain nimellä, ei 

saanut filippiiniläisten hyväksyntää, mutta Rooseveltin myötävaikutuksella 

säädetty lähes vastaava Tydings–McDuffie-laki ratifioitiin myös Filippiineillä. 

Tämän tutkimuksen yksi tärkeä kysymys on ollut filippiiniläisten osuus 

itsenäisyyslain säätämiseen. Poliittisesti filippiiniläisten osuus itsenäisyyslain 
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käsittelyyn jäi vähäisemmäksi kiivaimpien keskustelujen aikoihin eli HC–lain 

säätämisen aikaan. Tähän tilanteeseen johti moni tekijä, joista yksi oli ajautuminen 

liittovaltion hallinnon kanssa eri raiteille. Filippiiniläisten henkilökohtaisilla 

suhteilla hallintoon ja senaattoreihin oli huomattava merkitys. 

Manuel L. Quezon oli kiistatta filippiiniläisten keskeisin vaikuttaja 

itsenäisyyskysymyksessä. Hän nautti huomattavaa suosiota ja arvostusta myös 

mannermaalla. Quezonin persoonalla ja hänen ristiriitoja aiheuttaneilla 

tarkoitusperillään itsenäisyysasiassa oli merkittävää vaikutusta asioiden kulkuun ja 

lain säätämiseen. Quezonin ja muutamien muiden johtavien 

filippiiniläispolitiikoiden asema oli poliittisesti haasteellinen. He joutuivat 

asettamaan itsensä ristiriitaan kansan vaatimusten suhteen. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että heidän poliittisessa toiminnassaan erottautuivat julkinen puoli 

omaa kansaansa kohtaan ja vähemmän julkinen taloudellistavoitteellinen puoli 

suhteessa amerikkalaisiin poliittisiin toimijoihin ja hallinnon edustajiin. Toisaalta 

kansan voimakkaita ambitioita itsenäisyysasiassa voitiin käyttää poliittisena aseena 

niin filippiiniläisten kuin amerikkalaistenkin leirissä. 

Viimeistään itsenäisyyslain hyväksynnän aikoihin Filippiineillä alettiin 

ymmärtää itsenäisyyden taloudelliset seuraukset. Saarilla asuva amerikkalainen 

vähemmistö sekä talouselämää lähellä olevat piirit olivat ymmärtäneet jo 

aikaisemmin vapaakaupan päättymisen raskaat seuraukset. Vähitellen myös 

Filippiinien sanomalehdistö kääntyi kriittisemmäksi itsenäisyyslain ehtojen 

suhteen. Taloudellisten seuraamusten lisäksi herättiin uhkaavaan 

turvallisuusvajeeseen. Vaikka filippiiniläisten suhtautuminen Japania kohtaan oli 

myötämielisempi kuin amerikkalaisten, alkoi mahdollinen invaasion uhka tuntua 

yhä enemmän todelliseselta saarelaisten ajatuksissa. 

Ikään kuin puun ja kuoren väliin jääneillä Filippiinien kenraalikuvernööreillä 

oli tilanteessa haasteellinen tehtävä. Voi todeta, että Francis Sayre ja Frank Murphy 

luovivat muuttuneessa tilanteessa sangen onnistuneesti – tosin ristiriidoilta 

filippiiniläispoliitikkojen kanssa eivät hekään kyenneet välttymään. Merkittävä 

ristiriitojen aiheuttaja oli mannermaalle lähetettyjen itsenäisyyslähetystöjen 

rahoitus, sillä liittovaltion hallinto ei ymmärrettävästi halunnut tukea taloudellisesti 

Filippiinien itsenäisyyttä edistävää toimintaa. Etenkin demokraattien hallintoa 

edustaneelle Murphylle tilanne oli haasteellinen: hän näki selkeästi itsenäisyyslain 

mukanaan tuomat seuraukset Filippiinien taloudelle mutta joutui kuitenkin 

toimimaan liittovaltion hallinnon mukaan. 

Siltä osin kuin Yhdysvaltain lehdistön saattoi katsoa heijastelevan valtaväestön 

mielipidettä, oli yleinen mielipide itsenäisyyttä vastaan. Itsenäisyysvaatimusten 
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taustalla oli kotimainen oman edun tavoittelu. Lehdistöllä oli eittämättä merkittävä 

rooli ja vaikutus yleiseen mielipiteeseen. Filippiinit ja etenkin itsenäisyyskysymys 

olivat merkittävästi esillä maan lehdistössä. Se oli yleinen aihe pääkirjoituksissa 

sekä toimituksellisissa artikkeleissa. Merkittävää on, että jopa valtaosa 

sokerintuotanto-osavaltioiden lehdistöstä vastusti itsenäisyyttä. 

Filippiinien itsenäisyys tuskin oli Yhdysvaltain kansan tahto. Tavallinen 

kadunmies ei ollut kovinkaan tietoinen Filippiinien tilanteesta. Kansan tietoisuus 

Filippiineistä liittyi vuosisadan vaihteen filippiiniläisiä vastaan käytyyn sotaan, ja 

siitä kummuneeseen velvollisuudentunteeseen Filippiinejä kohtaan. Kuvaavaa on, 

että saarilla vierailleiden poliitikkojen suhtautuminen muuttui 

myötämielisemmäksi Filippiinejä kohtaan. Vaikuttaa siltä, että osa maan 

lehdistöstä pyrki pitämään yllä sodan aiheuttamaa kansallista traumaa. Hawes–

Cutting-lain säätämisen aikoihin myös Filippiinien lehdistö alkoi muuttaa 

suhtautumistaan varauksemmalliseksi. Etenkin lakiin sisältyvät taloudelliset 

muutokset huolestuttivat maan lehdistöä. 

Taloudellisten muuttujien ohella Filippiinien itsenäistymiseen vaikuttivat 

pysyvämmät arvot. Näistä päällimmäisin oli filippiiniläisten halu itsenäistyä. Tämä 

ei ollut kuitenkaan yksiselitteinen tekijä, sillä asiassa nähtiin kaksi puolta. 

Filippiinien kansa näki itsenäisyyden aatteellisena ja tunnepohjaisena kaipuuna 

vapauteen ja itsehallintoon. Osa, etenkin johtavat poliitikot sekä maan talouselämä, 

tiedosti itsenäisyyden mukanaan tuomat haasteet talouden sekä maanpuolustuksen 

suhteen. Etenkin kun itsenäisyys alkoi olla lähes varma, herättiin toden teolla 

huomaamaan taloudellisten ja turvallisuusuhkien olevan todellisuutta. 

Toinen pysyvä tekijä oli amerikkalaisten suhtautuminen Filippiineihin. Tämä 

on luonteeltaan huomattavasti monisäikeisempi aatevyyhti, jonka juuret juonsivat 

Filippiinien miehittämisen aikaan ja ehkä – osittain näennäiseen – anti-

imperialistiseen aateperintöön. Amerikkalaiset kokivat Filippiinit monella eri 

tavoin. Toisaalta amerikkalaiset pitivät itseään saarilla taloudellista hyvinvointia 

edistävinä hyväntekijöinä ja demokratian lähettiläinä. Toisaalta Filippiinit koettiin 

häpeällisiä tunteita aiheuttavaksi väkivalloin hankituksiksi siirtomaaksi, joka 

kuului vapauttaa. Useat näistä näkökannoista ja suhtautumistavoista olivat 

tunneväritteisiä. Vähemmän tunneväritteistä kantaa Filippiinit edusti liittovaltion 

ulkomaankaupan harjoittajille, joille se tarjosi oivia taloudellisia mahdollisuuksia, 

joista haluttiin pitää kiinni. Ulkomaankaupassa Filippiinit oli portti Kaukoitään. 

Myös liittovaltion hallinto näki Filippiinien hallinnoinnissa taloudellisia ja 

puolustuspoliittisia aspekteja. 
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Yhdysvalloilla oli oma sodankäynnillä hallintaan saatu siirtomaa – vaikka 

kyseistä termiä vältettiin jopa imperialismia vastustaneissa piireissäkin. 

Voimakkain imperialismikeskustelu painottui Filippiinien liittämisen jälkeiseen 

aikaan vuosisadan vaihteeseen. Tultaessa 1930-luvulle isolationismista oli tullut 

maan johtava aate ulkopolitiikassa. Puoluepolitiikassa oli vielä 1900-luvun alussa 

huomattavia eroja: republikaaninen puolueideologia oli astetta myötämielisempi 

dollaridiplomatialle. Kongressissa Filippiinien itsenäisyyslain säätämisessä 

puoluepolitiikalla ei ollut kuitenkaan merkittävää roolia, sillä puoluelinjat 

repeilivät huomattavasti. Itsenäisyyden jyrkkiä vastustajia ja kannattajia löytyi yhtä 

lailla molemmista puolueista. 

Amerikkalainen imperialismi pyrki erottumaan eurooppalaisesta. 

Amerikkalaiset pitivät itseään hyväntekijöinä. ”Valkoisen miehen taakka” 

ymmärrettiin ”valkoisen miehen velvollisuutena” auttaa kärsinyt kansa länsimaisen 

demokraattisen hyvinvoinnin tielle. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa käyty sota 

vaikeutti amerikkalaisten asettumista hyvää tekevän auttajan rooliin. Vaikka tässä 

tutkimuksessa ei paneuduttu syvällisemmin amerikkalaisten kuvaan Filippiineistä 

ja sen kansasta, voi olettaa, että amerikkalainen rotuajattelulla voimakkaine 

perinteineen ollut suhtautumista värittävä ja määrittävä vaikutus. Lamavuosina 

puhjenneissa länsirannikon filippiiniläisvastaisissa mellakoissa rodulla näyttäisi 

olleen luultua merkittävämpi vaikutus väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 

Yhdysvaltain ja Filippiinien suhteita tutkiva uusin kirjallisuus on korostanut tätä 

puolta. 

Ensimmäisellä maailmansodalla ja Japanin nousulla suurvallaksi oli 

merkittävä osuus amerikkalaisten ulkopoliittiseen suhtautumiseen. Suursota oli 

osoittanut nykyaikaisen sodan julmuuden taloudellisine seuraamuksineen. 

Pasifismi ja isolationismi oli saanut vahvan jalansijan amerikkalaisissa sydämissä. 

Japanin 1930-luvulla kiihtyneet sotilaalliset aggressiot loivat painetta muuttaa 

Kaukoidän sotilaallista strategiaa. Yhdysvaltain hallinnolle Kaukoidän muuttunut 

tilanne aiheutti dilemman: täytyi joko pysyä vahvana tai vetäytyä alueelta. 

Vaikuttaa siltä, että päädyttiin eräänlaiseen kestämättömään kompromissiin siten, 

että alueelle jäätiin, mutta ei vahvistettu puolustusta riittäväksi. Laajalti 

tiedostettiin Filippiinien aiheuttama puolustuspoliittinen haaste, ja etenkin 

kongressissa nähtiin saarilta vetäytymisessä kansallinen puolustuspoliittinen etu. 

Talouden alamäki loi omat haasteensa ylläpitää kallista puolustusta maapallon 

toisella laidalla. Presidentti Rooseveltin hallinto ulkoministeri Stimsonin johdolla 

jyrkensi suhtautumista Japania kohtaan, mikä oli ainakin jossakin määrin 

ristiriidassa Filippiineiltä vetäytymisen suhteen. 
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Maailmanlaajuiselta kannalta Filippiinien itsenäistyminen on historiallisesti 

ainutlaatuinen. Koskaan aikaisemmin yksikään siirtomaan asemassa ollut alue ja 

sen kansa ei ollut saanut itsenäisyyttä molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä 

lainsäädäntöteitse. Euroopan imperialistiset valtiot pelkäsivät Filippiinien 

tapauksen toimivan kannustavana esimerkkinä itsenäisyyttä havitteleville 

siirtomailleen. Etenkin britit olivat varpaillaan Filippiinien tilanteen suhteen. 

Omasta ajastamme käsin voi nähdä, miten amerikkalaisten osittainen 

vetäytyminen Kaukoidästä aiheutti sotilaallista tyhjiötä, jonka Japani sittemmin 

täytti. Useat Yhdysvaltain hallinnon virkamiehet ja asiantuntijat varoittivat tästä 

kehityskulusta jo 1930-luvun alussa. Filippiineillä ei nähty Japania siinä määrin 

turvallisuuspoliittisena uhkana, kuin se nähtiin Yhdysvaltain hallinnossa. Toisaalta 

Filippiineillä ei nähty amerikkalaisten läsnäolon luovan turvallisuutta – ainakaan 

siinä määrin, kuin amerikkalaiset olivat otaksuneet. Yksi selittävä tekijä löytyy siitä, 

että Filippiineillä japanilaiset olivat kuitenkin vähemmän vieras kansa ja kulttuuri 

kuin Yhdysvallat Kaukoidässä ja Filippiineillä. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 

käyty sota näkyi edelleen asennoitumisessa valloittajaa kohtaan – siitäkin 

huolimatta, että isäntämaa toi mukanaan voimakkaan taloudellisen hyvinvoinnin 

kasvun, josta haluttiin pitää kiinni itsenäistymisen jälkeenkin. 

Kuten johdannossa toin esille, ei Filippiinien itsenäisyyskysymystä ole tutkittu 

paljon. Aiemmassa tutkimuksessa on painotettu lähes yksinomaan viljelijäväestön 

ja filippiiniläisten itsensä vaikutusta itsenäisyyslain syntyyn. Tutkimus ei ole 

ottanut huomioon sitä, että Filippiinientuonti ei ollut todellisuudessa kilpailija 

liittovaltion sokerintuonnille ja etenkään maidontuottajille. Sokerimarkkinoilla 

kilpailu oli kovaa ja markkinahinnat alhaisia. Yhdysvallat ei ollut läheskään 

omavarainen sokerin suhteen, ja sokeria tuotiin useista eri maista. Sokerin 

markkinahintoihin Filippiinientuonnilla ei ollut vaikutusta. Vaikuttaa siltä, että 

Filippiineistä tehtiin propagandamaisesti syntipukki vallitsevan vaikeaan 

tilanteeseen. Etenkin viljelijäväestön vahvat edunvalvontajärjestöt pyrkivät 

lietsomaan filippiiniläisvastaisuutta. Keskilännen viljelijäväestö edusti alueen 

kongeressiedustajille ja senaattoreille huomattavaa äänestäjäkuntaa. 

Tämän tutkimuksen keskeinen tutkimustulos on, että Kuuban 

sokerintuotantoon investoinneilla amerikkalaisilla sijoittajapiireillä oli huomattava 

vaikutus itsenäisyysasian ajamisessa. On ilmeistä, että voimakkaan lobbauksen 

lisäksi turvauduttiin lahjontaan omien tarkoitusperien ja taloudellisen hyödyn 

tavoittelussa. Koska kyseiset tahot pyrkivät toimimaan vähemmän avoimesti, on 

evidenssiä ja kirjallisia dokumentteja säilynyt vähän. Mahdollisesti tämä selittää 

ainakin osaksi sen, miksi aikaisempi tutkimus ei ole tuonut tätä seikkaa esille. 
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Stanley Karnow ja Grayson Kirk tutkimuksissaan tosin viittaavat lahjonnan olleen 

mahdollista. 

Spekulatiivisesti katson tutkimukseeni nojaten, että parempien taloudellisten 

suhdanteiden vallitessa Filippiinit olisi saanut paremmat lähtökohdat itsenäiselle 

taipaleelleen. Toisaalta voi olla, että ilman vaikeaa lamakautta Yhdysvallat olisi 

pitänyt Filippiinit hallussaan. Kylmän sodan aikana jokainen liittovaltion 

hallinnassa oleva alue oli arvokas. Laivastotukikohdastaan Yhdysvallat piti kiinni 

aina Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Spekulointia on mielenkiintoista jatkaa 

kysymyksellä, mitä olisi tapahtunut, jos itsenäisyyslakia ei olisikaan hyväksytty 

ennen toista maailmansotaa. Millainen olisi Kaukoidän historia? Toiseen 

maailmansotaan sillä olisi saattanut olla vaikutusta siinä määrin, että Yhdysvallat 

olisi ollut voimakkaammin läsnä alueella. On kuitenkin vaikea sanoa, olisiko tämä 

tekijä ollut riittävä estämään sodan syttymisen Tyynellämerellä. Todennäköisesti 

kylmän sodan alkamisen jälkeen Yhdysvallat ei olisi hevillä luopunut Filippiineistä 

– etenkään sen jälkeen, kun kommunismi alkoi voimakkaasti saada kannatusta 

Kaukoidässä. Voi painavin perustein väittää, että maailmanpoliittisen tilanteen 

muutos olisi suorastaan huutanut amerikkalaisten vahvaa läsnäoloa Kaukoidässä. 

Ehkä kuitenkin merkittävin seuraus itsenäisyyden viivästymisellä olisi ollut 

saarivaltion taloudelle. Mikäli napanuora maiden välillä olisi säilynyt pidempään, 

Filippiinien taloudellinen voittokulku olisi jatkunut ja saarivaltio olisi yksi Aasian 

talousmahdeista nykyisin. Toivottavasti tutkimus ja keskustelu Filippiinien 

itsenäisyyslaista jatkuvat ja osaltaan edistävät näiden kahden kansakunnan 

lopullista moraalista tilintekoa. 
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