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Luki jal le

Tämä kokoelmateos on vain suppea valikoima siitä 
valtavasta tuotannosta, jolla työväenliikkeemme kunnia- 
veteraani Otto Ville Kuusinen on rikastuttanut Suomen 
marxilais-leniniläistä teoreettista kirjallisuutta. Sup
peudestaan huolimatta tämä kokoelma ei kuitenkaan 
jää vain kunnianosoitukseksi 70 vuotta täyttäneelle 
suurmestarillemme, vaan muodostuu epäilemättä tär
keäksi oppikirjaksi Suomen Kommunistisen Puolueen 
jäsenille ja kaikille niille, jotka tahtovat tutustua siihen, 
miten marxismin-leninismin oppeja on sovellettava joka
päiväisessä luokkataistelussa.

Kokoelman aloittaa SKP:n perustavan kokouksen 
”Avoin kirje toveri Leninille”. Lenin ei voinut häntä vas
taan tehdyn murhayrityksen johdosta saapua kutsuvie
raana Suomen Kommunistisen Puolueen perustavaan 
kokoukseen, minkä vuoksi kokous lähetti hänelle Otto 
Ville Kuusisen laatiman kirjallisen tervehdyksen. Tämä 
tervehdys on mitä arvokkain historiallinen asiakirja, jos
sa ei ainoastaan osoiteta kunniaa sosialistisen vallan
kumouksen suurelle johtajalle, vaan annetaan sen lisäksi 
seikkaperäinen ja perusteittaan oikea arvio Suomen työ
väen ja torpparien vallankumouksesta, sen merkitykses
tä, ansioista ja virheistä. O. V. Kuusinen käsitti jo sil-
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loin aivan oikein, että vuoden 1918 vallankumous Suo
messa ei ollut työväenliikkeen muutamien johtajien ai
kaansaama, kuten porvaristo ja sen tannerUaiset lakeijat 
ovat väittäneet, vaan se oli laajojen kansanjoukkojen 
historiallinen yritys vapautua kapitalistisesta orjuudes
ta, Suomen työväenluokan ja sen liittolaisten tähän asti ■ 
suurin vapaustaistelu. Arvioidessaan vanhan vallan
kumouksellisen sosialidemokratian virheitä toveri O. V. 
Kuusinen näki kuitenkin selvästi, että nämä virheet ei
vät olleet ratkaisevina syinä työväenluokan tappioon. 
Avoimessa kirjeessä sanotaan:

”Meidän proletaarisen vallankumouksemme onne
tonta lopputulosta eivät toki ratkaisseet meidän sen 
johdossa olleiden historialliset virheemme. Sen rat
kaisi Saksan imperialismin peto, joka tuli Suomen 
porvariston avuksi lähettäen aseita, joukkoja ja kou
liintunutta sotataitoa. Täyttikö Saksan sosialide
mokratia kansainvälisen velvollisuutensa sen estä
miseksi, se jääköön Saksan työväestön arvostetta
vaksi? Meille oli Saksan hallituksen sekaantuminen 
turmioksi — ja opiksi. Sen isänmaan, jonka itse
näisyyttä — teiltä venäläisittä tovereita mädän 
hankkimaamme lahjaa — me suomalaiset sosialide
mokraatit niin innokkaasti puolustimme, sen möi 
Suomen porvaristo Saksan imperialismille vallan
kumouksellisen köyhälistömme veren hinnatta ”

Samatta O. V. Kuusinen osoittaa kuitenkin, että Suo
men työväenluokan tappio ei ollut lopullinen. Se oli vain 
välikohtaus kapitalistiluokan ja työväenluokan välisessä 
kansainvälisessä kamppailussa, jonka tuloksena oli koko 
maailmaa mullistava Venäjän sosialistisen vattanku- 
mouksen voitto. Avoimen kirjeen loppuosa onkin tämän 
ensimmäisen voittoisan sosialistisen vallankumouksen
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rherkityksen arviointia ja sen päättävää puolustamista. 
Siinä tuomitaan Neuvosto-Venäjän saarto, jota kaikkien 
maiden porvaristo silloin järjesti, ja kutsutaan kansain
välistä työväenluokkaa täyttämään vallankuomukseUi- 
nen velvollisuutensa, puolustamaan maailman ensim
mäistä sosialistista valtiota.

”Avoin kirje Leninille?’ osoittaa, että O. V. Kuusinen 
ymmärsi jo silloin, vuoden 1918 vallankumouksen tap
pion aiheuttamassa sekavassa tilanteessa, tämän vallan
kumouksen merkityksen, ymmärsi vanhan sosialidemo
kratian ansiot sekä virheet, ja käsitti ennen muuta, että  
Suomen työväen ja torpparien vallankumouksen tappio 
oli jäävä tilapäiseksi, koska Venäjän sosialistinen vallan
kumous oli voittanut ja luonut entistä suuremmat mah
dollisuudet työväenluokan voitolle kaikissa muissakin 
maissa. Tämän päivän maailma, jonka toinen puolisko 
kuuluu jo sosialismille, todistaa havainnollisesti, että O. 
V. Kuusinen ei erehtynyt historiallisen kehityksen yleis
linjaan nähden.

*
Kommunistista Intemationalea koskevat kysymykset 

muodostavat kokoelman ensimmäisen osan. O. V. Kuu
sinen toimi, niinkuin yleisesti tiedetään, tämän kommu
nistisia puolueita edustavan maailmanjärjestön toimeen
panevan komitean jäsenenä ja eräänä sen sihteerinä.

Kommunistisen Intemationalen merkitys kansainväli
sen työväenliikkeen johtajana vuodesta 1919 alkaen 20- 
ja 30-luvuilla oli suuri. Se perustettiin ensimmäisen 
maailmansodan aikana romahtaneen II Intemationalen 
tilalle yhdistämään eri maiden vallankumouksellisia työ
väenpuolueita. Kommunistinen Internationale puolusti
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marxismin ‘periaatteita työväenliikkeessä toimineita 
opportunisteja vastaan, edisti työväenluokan puolueiden 
poliittista ja taloudellista taistelua, kutsui työtätekeviä 
joukkoja taisteluun fasismia ja sen valmistelemaa sotaa 
vastaan. Tosin Kommunistinen Internationale ja sen 
johtama kansainvälinen työväenliike eivät kyenneet es- 
tämään Hitlerin valtaannousua Saksassa eikä sen seu
rauksena puhjennutta toista maailmansotaa. M utta su
ti Kommunistisen Intemationalen taistelu fasisminvas- 
taisen ja sodanvastaisen yhteisrintaman ja kansanrinta
man muodostamiseksi ei ollut turhaa, koska juuri Kom
munistinen Internationale kasvatti ja karkaisi taisteluis
sa ne voimat, jotka monissa Euroopan maissa antoivat 
suurimman panoksen hitlerismin kukistamiseksi. Kom
munistisella Internationalella on huomattava osuutensa 
siihen, että demokraattiset voimat pääsivät toisen maar 
ilmansodan jälkeen voitolle kuudessa Itä-Euroopan 
maassa ja saivat suuren vaikutusvallan useimmissa ka
pitalistisissa maissa.

Toimiessaan tämän kommunistisia puoluetta yhdistä
vän kansainvälisen järjestön toimeenpanevan komitean 
jäsenenä O. V. Kuusinen joutui usein käsittelemään pe
rusteellisesti työväenliikettä koskevia kansainvälisiä ky
symyksiä. Tämän kokoelman ensimmäisen osan muo
dostavatkin puheet, joita O. V. Kuusinen on pitänyt 
Kommunistisen Internationalin kongresseissa tai toi
meenpanevan komitean istunnoissa. Ensimmäisenä on 
vuonna 1932 pidetty puhe: "Kansainvälinen, tilanne ja 
Kominternin tehtävät". Siinä O. V. Kuusinen tutkii 
Marxin, Leninin ja Stalinin opetusten valossa kapitalis
min taloudellista kehitystä koskevia kysymyksiä, selvit
telee, mitä merkitsee tuotannon kapitalistinen järki
peräistäminen, miten tapahtuu työväenluokan elintason 
aleneminen kapitalistisissa maissa, ja torjuu perustellus-
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ti sellaisen käsityksen, että kapitalistinen suunnitelma
talous olisi mahdollinen. Suunnitelmatalous on mah
dollista vain sosialismin vallitessa, toveri O. V. Kuusinen 
osoittaa. Samalla hän käsittelee imperialismin ristirii
toja 30-luvun alussa vallinneessa maailmantilanteessa, 
tu tkii huolellisesti kapitalististen maiden välisiä han
kauksia, luo katsauksen Kiinan ja Intian kysymyksiin, 
paljastaa kansainvälisen sosialidemokratian johtoaines- 
ten luokkapetturuuden niiden raivatessa tietä fasismille 
ja asettaa kommunististen puolueiden tehtäväksi joukko- 
taistelujen kehittämisen.

Ensimmäisessä osastossa on niinikään vuonna 1935 
Kominternin VII kongressissa pidetty puhe: "Nuoriso ja 
taistelu fasismia ja sodanvaaraa vastaan." Puhe on pi
detty hetkellä, jolloin Kommunistinen Internationale 
järjesti kaikissa maissa työväen yhteisrintamaa ja laa
jojen joukkojen kansanrintamaa fasismin lyömiseksi ja 
rauhan säilyttämiseksi. Kominternin pääsihteeri Geor- 
gi Dimitrov oli pitänyt pääalustuksen sodan- ja fasismin- 
vastaisesta taistelusta ja O. V. Kuusisen tehtävänä oli 
hahmotella kansainvälisen nuorisotoiminnan suuntavii
vat. Hän tekikin sen sellaisella taidolla, että puheen si
sältö tuntuu vieläkin ajankohtaiselta. Puhe ei ole ajan
kohtainen ainoastaan sen vuoksi, että siinä on kysymys 
taistelusta fasismia ja sodanvaaraa vastaan, vaan erikoi
sesti vielä sen vuoksi, että siinä opetetaan useiden mai
den nuorisotoiminnasta saatujen kokemusten perusteel
la, m iten vallankumouksellisen nuorisotoiminnan laajen
taminen koko nuoren sukupolven taisteluksi nuorison 
jokapäiväisten etujen sekä tulevaisuuden puolesta, tais
teluksi fasismia ja sotaa vastaan, on mahdollista uusia 
muotoja käyttäen.

Kokoelman ensimmäiseen osaan kuuluu myös vuonna 
1932 pidetty puhe: "Vallankumouksellinen liike siirto-
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maissa.” Siinä käsitellään erittäin perusteellisesti eräitä 
Intiaa koskevia kysymyksiä, osoitetaan Englannin siir
tomaapolitiikan häikäilemättömyys ja tuomitaan niihin 
aikoihin muodissa ollut ”dekolonisoimis”-teoria vääräksi. 
Varsin laajasti puheessa käsitellään myös Kiinan vallan
kumouksen opetuksia, ja lapuksi tehdään viittaus siirto- 
maakansojen uuteen vallankumoukselliseen nousuun:

”Olemme olleet siirtomaiden kumousliikken en
simmäisen suuren aallon nousun todistajina: aluksi 
Intiassa ja Egyptissä, sitten Kiinassa, Indoneesiassa 
ym. Tämän liikkeen ensimmäinen aalto lyötiin ta
kaisin. .M utta jo on nousemassa uusi, kumoukselli
sen nousun toinen aalto. Sen täytyy viedä siirto- 
maakansojen vapautumiseen työväen ja talonpoikain 
joukkojen taistelun tietä.”

Kiinan ja Indoneesian kohdalta tämä ennakkonäke
mys on jo toteutunut. Intiassa ja Egyptissä imperialisti- 
valtojen asemat ovat heikentyneet suuresti. Siirtomaa- 
kansojen vapausliike, jonka hyväksi O. V. Kuusinen on 
työskennellyt, on nostattava niin monta aattoa, että m i
kään voima ei voi estää kaikkien siirtomaakansojen va
pautumista.

*

Kokoelman toisessa osassa julkaistut viisi kirjoitusta 
ovat toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Niissä sel
vitellään kysymyksiä, joilla on ollut tärkeä merkitys vii
me vuosien kansainvälisessä politiikassa.

Kirjoituksessaan "Mikä merkitys on Kommunistisetta 
Manifestilla nykyajan kansainväliselle työväenliikkeel
le” O. V. Kuusinen erittelee Kommunistisen Manifestia
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johtavia ‘periaatteita ja osoittaa, että historiallinen kehi
tys on sadan vuoden aikana todistanut Manifestin ‘pe
rusajatukset oikeiksi. O. V. Kuusinen todistaa, että so
sialistinen työväenliike on saavuttanut valtavat voitton
sa seuratessaan niitä suuntaviivoja, jotka esitettiin Kom
munistisessa Manifestissa.

Artikkelissaan ”Euroopan kansojen holhoojiksi pyrki
jät”, joka on julkaistu vuonna 1947, O. V. Kuusinen 
näyttää tarkkaan tilanneanalyysiin nojaten, miten ang- 
lo-amerikkalainen imperialismi maailmanherruutta ta
voitellessaan on toisen maailmansodan jälkeen siirtynyt 
hyökkäykseen Euroopan kansojen vapautta ja riippu
mattomuutta vastaan. Pyrkiessään riistämään Euroo
pan kansojen itsenäisyyden amerikkalaiset imperialistit 
järkyttävät samaUa yleisen rauhan perusteita. Sen 
vuoksi Euroopan kansojen taistelu itsenäisyytensä puo
lesta on samalla taistelua rauhan puolesta. Tässä, niin
kuin lukuisissa muissakin kirjoituksissaan, O. V . Kuusi
nen osoittaa, miten oikeistososialidemokraatit ovat kai
kissa maissa asettuneet tukemaan amerikkalaisia sodan- 
valmistelijoita ja niin tehdessään hyljänneet kansakun
tien itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteen 
vaatien alistumista maailmanherruuteen pyrkivien ame
rikkalaisten kapitalistien tahtoon. Sitävastoin Euroopan 
kommunistit ja m uut rehelliset isänmaanystävät kun
nioittavat kansakuntien itsemääräämisoikeutta, taistele
vat isänmaansa riippumattomuuden puolesta ja suojele
vat siten myös kansojen keskeistä rauhaa.

Kirjoitus ”Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä 
vastaan?” yhtyy aihepiiriltään kirjoitukseen "Lokakuun 
suuri sosialistinen vallankumous". Kun viimemainitus
sa kirjoituksessa todistetaan, että Venäjän suuri sosialis
tinen vallankumous synnyttäessään maailman ensim-
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maisen sosialistisen valtion merkitsi käännettä ihmis
kunnan historiassa, niin ensinmainitussa kirjoituksessa 
O. V. Kuusinen todistaa seikkaperäisesti, miten kansojen 
keskeisen rauhan ja veljeyden uranuurtajamaan, sosia
listisen Neuvostoliiton, puolustaminen ei ole ristiriidassa 
muiden kansojen todellisten etujen puolustamisen kans
sa, vaan päinvastoin merkitsee niidenkin puolustamista. 
Puolustaessaan kaikkien kansojen perusetujen mukaista 
tasavertaista yhteistyötä sosialistinen Neuvostoliitto on 
kaikkien kansojen keskeisen ystävyyden ja rauhan suo
jelija. Siksi kysymys, oletteko Neuvostoliiton puolella 
vai sitä vastaan, on sama kuin kysymys, oletteko rauhan 
ja kansojen veljeyden puolella vai sitä vastaan. Tämä 
Neuvostoliiton kansainvälisen merkityksen ymmärtämi- 
minen näkyy O. V. Kuusisen kaikissa periaatteellisesti 
tärkeissä kirjoituksissa, ja selostaessaan jatkuvasti tätä 
kysymystä Suomen kansalle hän on tehnyt Suomen ja  
Neuvostoliiton lujan ja ikuisen ystävyyden aikaansaa
miseksi enemmän kuin kukaan toinen suomalainen 
isänmaanystävä.

Ei tietysti ole sattuma, että tämän kokoelman ensim
mäisenä kirjoituksena on O. V. Kuusisen laatima SKP:n 
perustavan kokouksen avoin kirje toveri Leninille ja vii
meisenä kirjoituksena toveri Stalinin 70-vuotispäiväksi 
julkaistu kirjoitus: ”Missä on Stalin, siellä on voitto?’. 
O. V. Kuusinen on ollut läheisessä yhteistyössä sekä Le
ninin että Stalinin kanssa, hän on näiden vallankumous- 
liikkeen suurmiesten uskollinen oppilas, ja sen vuoksi 
hänen Leniniä ja Stalinia koskevilla kirjoituksillaan on 
erikoinen historiallinen arvo. On tavallaan vertaus
kuvallista, että tämä kokoelma, jonka kaikki kirjoituk
set ovat Maraan, Engelsin, Leninin ja Stalinin maaUmaa- mullistavien aatteiden läpitunkemat, alkaa Leninistä ja 
päättyy Staliniin. Se on kehityslinja, jonka koko marxi-
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lainen työväenliike on kulkenut kaikissa maissa mars- 
siessaan voitosta toiseen. Otto Ville Kuusinen on tuonut 
rmrxismin-leninismin suuret aatteet Suomeen, tuonut 
ne omalla tavallaan, omaperäisen ajatuksen tulen kir
kastamina, suomalaisittain, toisinaan miltei keskisuoma- 
laisittain! Tuokin, ainoastaan O. V. Kuusiselle ominai
nen esitystapa on erikoinen ansio, josta Suomen voito
kas työväenliike on oleva suurmestarilleen yhtä kiitolli
nen kuin kaikista muistakin viisaista opetuksista.

Helsingissä 5. 6. 1951.

A r m a s  Ä i k i ä .
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AVOIN KIRJE 
TOVERI LENINILLE



S u o m e n  K o m m u n i s t i s e n  P u o l u e e n  
p e r u s t a v a n  k o k o u k s e n  a v o i n  

k i r j e  t o v e r i  L e n i n i l l e

TJLoveri Lenin!
Syvällä mielenjärkytyksellä ja  suuttumuksella olem

me saaneet kuulla, että porvariston lähettäm än salamur
haajan kuula on haavoittanut Teitä, Venäjän Sosialis
tisen Neuvostotasavallan ensimmäistä soturia ja  kan
sainvälisen vallankumouksellisen työväenliikkeen johta
jaa.

Kokoontuessamme tänne Venäjän Sosialistisen Neu
vostotasavallan pääkaupunkiin perustamaan Suomalais
ta  Kommunistista Puoluetta — sen sosialidemokraatti
sen puolueemme sijaan, joka kaatui Suomen viimekeväi- 
sen vallankumouksen myrskyihin, — me toivoimme saa
vamme nähdä Teidät, kunnioitettu toveri ja  parhain 
neuvonantajamme; täällä keskuudessamme ja  päätimme 
jo pyytää Teitä mieskohtaisesti saapumaan kokoukseem
me. Kun nyt täm ä toivomme nähdä Teitä mieskohtai
sesti kokouksessamme (m tällä kertaa sattuneen inhoit- 
tavan murhayrityksen takia rauennut, pyydämme tä 
män avoimen kirjeen kautta esiintuoda Teille ne aja
tuksemme, jotka sydämellämme ovat, ja  jotka olisimme 
tahtoneet Teille täällä suullisesti esittää.

Vuosi sitten Te olitte meidän maassamme maanpaos
sa, nyt me Teidän luonanne. Te olitte luonamme Ve-
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näjän porvariston väkivallan ajamana, joka silloin Väli
aikaisen Hallituksen diktatuurin kautta ahdisti Venäjän 
taistelevaa köyhälistöä. Meidät on nyt Venäjälle ajanut 
Suomen ja Saksan liittoutuneen porvariston väkivalta,; 
joka paraikaa verisimmän sotilasdiktatuurin kautta ku
ristaa Suomen ja Saksan köyhälistöä.

Me emme vuosi sitten jaksaneet uskoa, että Venäjällä 
tulee todellinen köyhälistön vallankumous jo sota-aika- 
na. Me luulimme: ensin rauha, sitten vallankumous. 
Te, toveri Lenin, sanoitte silloin syvällä luottamuksella: 
ensin vallankumous, sitten rauha.Ja Te toim itte'päättäväisesti tämän luottamuksenne 
mukaan. Kun syksy tuli, Te riensitte Helsingistä Viipu
riin ja Viipurista Pietariin. Me lähetimme Teille mies
kohtaisia terveisiä: Olkaa varovainen — Kerenski uhkaa 
henkeänne! Te ette varoituksistamme piitannut, sillä 
Teistä oli silloin aika rohkeasti hyökätä ja nostattaa köy
hälistö vallankumoukseen.

Venäjän köyhälistö nousi. Lokakuussa se syöksi maa
han sekä porvariston vallanpitäjät e ttä  niiden kätyreinä 
olleet sosialistit ja otti kaiken vallan omiin käsiinsä.

Me Suomen sosialidemokraatit emme silloin selvästi 
tajunneet tämän valtavan tapauksen merkitystä. Em
me uskoneet silloin, että Venäjällä on syyskuussa 1918 
yhä oleva valta köyhälistön käsissä, köyhälistön, joka on 
hävittänyt porvarillisen valtion ja rakentaa sosialistista 
yhteiskuntajärjestystä.

Venäjän työväen vallankumouksen aattona, viime syk
synä, Te, toveri Lenin, annoitte meille suomalaisillekin 
neuvon: "Nouskaa, nouskaa viivyttelemättä ja ottakaa 
valta järjestyneen työväen käsiin!” Ettemme me marras
kuussa noudattaneet tätä arvokasta neuvoanne, siinä 
teimme — nyt sen olemme huomanneet — historiallisen 
virheen.
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Marraskuussa syntyi näet Suomessa vallankumouksel
le otollinen tilanne. Häikäilemättömästä nylkemisestä 
katkeroitunut Suomen köyhälistö oli viime kesän ja syk
syn kuluessa joutunut luokkataistelussaan asteelle, josta 
ei enää ollut muuta kuin yksi askel avoimeen väkivaltai
seen yhteentörmäykseen. Kun sitten Venäjältä kuului 
työväen vallankumouksen kutsuva merkkisoitto, oli Suo
men köyhälistö valmis nousemaan. Mutta sosialidemo
kraattinen puolueemme, maamme köyhälistön ainoa 
puolue, ei ollut valmis. Puolueemme oli porvariston 
luokkavallan alla halpaantunut, mukautunut samalle 
rauhallisen luokkataistelun kannalle, jolla esim. Saksan 
sosialidemokratia (di aina ollut: porvarillisen valtion 
puitteissa pysyttelevän eduskunnailleen ja ammatillisen 
työväenliikkeen puolueeksi, jonka ohjelmassa sosialismi 
oli pelkkänä koristeena, ja  jonka toiminta oli pikemmin
kin proletaarisen vallankumouksen välttämistä, kuin 
pyrkimistä ja valmistautumista tähän työväenluokan 
suurimpaan historialliseen tehtävään. Sen mukaisesti 
mekin marraskuussa, puolueemme johdon kautta — en
sin kahden vaiheilla epäröityämme — ohjasimme maam
me köyhälistön vallankumouspyrkimykset pelkäksi suur- 
lakkomielenosoitukseksi ja sillä tavalla saimme aikaan, 
että väkivaltainen yhteentörmäys työväen ja porvariston 
välillä tuli silloin vältetyksi Emme luottaneet vallan
kumoukseen, emmekä tahtoneet panna vaaralle alttiiksi 
järjestöjämme eikä kansanvaltaisia saavutuksiamme, 
vaan tahdoimme niin kauan kuin mahdollista oli, parla
m entaarisin keinoin turvata ja kartuttaa näitä saavu
tuksia.

Nyt perästäpäin näyttää meistä suuremmalta kuin aikanaan se mahdollisuus, että vallankumous olisi silloin 
voinut johtaa jonkinlaiseen voittoon, tosin nähtävästi 
parhaimmassakin tapauksessa ainoastaan väliaikaiseen
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ja osittaiseen voittoon, tuskin työväenluokan voittoon, 
vaan pikemmin kansanvaltaiseen kompromissiin por- 
varipuolueitten ja  mahdollisesti sosialidemokraattisen 
puolueemme enemmistön välillä, jonka jälkeen osa puo
luettamme olisi epäilemättä ohjautunut kutsumaan 
työväkeä todellisen vallankumouksellisen sosialismin 
tielle. Vaikka siis välittömäksi tulokseksi vallankumouk
sesta marraskuussa tuskin olisi vielä tu llut työväenluo
kan valtaanpääsy, olisi vallankumous kuitenkin voinut 
merkitä historiallista edistysaskelta proletaarisen vallan
kumouksen suuntaan, ja puolueemme velvollisuus työ
väenluokan taistelujärjestönä oli hyökätä sitä kohden, 
hyökätä mahdollisimman pitkälle, eikä jäädä odotta
maan porvariston hyökkäystä. On luultavaa, että  näin 
menetellen maamme työväen luokkataistelu olisi voinut 
edistyä — ei suinkaan ilman uhreja — m utta paljon vä
hemmillä uhreilla, kuin se sittemmin vaati.

Sillä laiminlyömällä marraskuussa puolueemme tais- 
teluvelvollisuuden emme kuitenkaan saaneet vältetyksi 
aseellista yhteenottoa muuta kuin lyhyeksi ajaksi. Kan
sanvaltaista valtiomuotoa, lainsäädännöllistä 8-tunnin 
työpäivää ym. tärkeitä eduskunnallisia 'uudistuksia, jot
ka kaikki näyttivät jo häämöittävän niin lähellä, emme 
voineet saada turvatuiksi parlamenttaarisin keinoin. 
Päinvastoin, kaikki kansanvaltaiset saavutukset joutui
vat viikko viikolta yhä ilmeisempään vaaraan. Sillä 
maamme porvaristo varustautui, perustamalla itselleen 
aseellisia taistelujärjestöjä, kansalaissotaa varten, väki
valloin kaappaamaan ne saavutukset. Tämän vaaran 
edessä ryhdyttiin myös meidän puolueemme johdan taholta varustautumaan, työväenluokan itsepuolustusta 
varten. Se ei kuitenkaan tapahtunut niin suurella tar
molla, innolla eikä vakavuudella, kuin olisi varustaudut-
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tu  sellaiseen kamppailuun, johon mieli paloi, eikä sel
laiseen, jonka välttämistä pidettiin onnena.

Tammikuun lopulla Suomen porvaristo pani joukkon
sa hyökkäämään työväen kimppuun. Siihen vastasi so
sialidemokraattinen puolueemme vallankumouksella. 
Vallankumouksen edellytykset olivat nyt työväenluokal
le epäedullisemmat kuin marraskuussa, niin sisäiset 
kuin ulkopoliittisetkin edellytykset. Tosin näitä oli val
lankumoukseen lähdettäessä vaikea arvata, m utta vaik
ka ne„olisi kuinka selvästi nähty, muuta ulospääsyä ei 
työväellä eikä työväen puolueella nyt valittavana ollut. 
Osa työväkeä olisi joka tapauksessa noussut aseelliseen 
vastarintaan, tuhansia olisi joka tapauksessa joutunut 
teurastetuksi. Puolueemme kieltäytyminen taistelusta 
tuskin olisi järjestöjämmekään pelastanut, m utta työ
väen rintam an se olisi alunpitäen auttam attom asti ha
jo ttan u t ja merkinnyt porvariston verisen diktatuurin 
avustamista. Siihen emme me eikä puolueemme alentu
neet. Lähes yhtenä miehenä koko työväenliike, niin val
tiollinen kuin ammatillinenkin, lähti taisteluun kaikilla 
seuduin, missä se vain oli mahdollista.

Mutta me emme selvästi ymmärtäneet tämän oman
kaan proletaarisen vallankumouksemme luonnetta eikä 
sen tehtäviä. Kun itse aseellinen taistelu oli meistä var
sinaisesti vain välttämätön paha, emme vallankumous- 
liikkeen johdossa aikanaan kiinnittäneet itse taistelun 
järjestämiseen niin innokasta huomiota, kuin lainsää
däntöön ja hallinnon järjestämiseen. Jo lähtö sotaan 
tapahtui kovin järjestämättömästi, ja koko tärkeän en
simmäisen viikon aikana jäi iso osa työväen hyökkäys- 
voimaa käyttämättä, ei yksistään aseiden, vaan osaksi 
myös järjestyksen puutteessa. E ttä sitten vallankumouk
sen aikana kuitenkin muutamassa viikossa saatiin kun
toon noin 75.000 mieheen nouseva punainen armeija —
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alueella, johon tuskin kuului puolet maan kolinimiljoo- 
naisesta väestöstä, maassa, jossa ei yhteentoista vuoteen 
ollut pienintäkään joukkoa kotimaista sotaväkeä ja jossa 
upseerikasvatuksen saaneita tai m uita sotatekniikkaan 
perehtyneitä henkilöitä ylipäänsä ei juuri nimeksikään 
ollut työväestön saatavissa, — täm ä oli varmasti enem
män todistuksena maamme työväen yleisen järjestyxnis- 
kyvyn kehittyneisyydestä, kuin meidän vallankumous- 
hallituksemme sotilas-organisatoorisesta ihmetyöstä.

Poliittisessa suhteessa taas vallankumoushallituksem- 
me pitkän aikaa suorastaan koetti pikemmin pidätellä 
kuin edistää vallankumouksen sisäistä pyrkimystä sel
vään köyhälistön diktatuuriin ja  sosialismiin. Se mikä 
vallankumouksen välittömänä päämaalina kangasti sil
missämme, ei ollut sosialisoiminen, vaan sosialireformi, 
ei porvarillisen valtion hävitys ja työväenvallan perusta
minen, vaan porvarillisen valtion korjaaminen yleisen 
kansanvallan harhakuvan mukaan, ei 'Vallankumous 
pysyväisenä”, johon Marx oli viitannut, vaan vallan
kumouksesta vapautuminen mahdollisimman pian, ku
ten pahasta painajaisesta.Tämä oli johdonmukainen seuraus juurtuneesta sosia
lidemokraattisesta koulutuksestamme, so. proletaarisen, 
sosialistisen kumouksellisuutemme halpaantumisesta 
pitkä-aikaisessa parlamentaarisessa ja  ammatillisessa 
sisyfus-työssä. Kun tuli todenteolla esille se ratkaiseva 
historiallinen prosessi, proletaarinen vallankumous, joka 
myös sosialidemokraattisessa ohjelmassamme oli loppu- 
koristeena, se prosessi, johon kunnolla valmistautumista 
kaiken aikaisemman työväenliikkeen olisi pitänyt tar
koittaa, ja  jossa työväenliikkeen vihdoinkin piti päästä 
pitkästä kylvöstään satoa korjaamaan, silloin paljastuikin sosialidemokratian "korkea, kehityskanta” vaaralli
seksi avuttomuudeksi; se oli puoleksi sokea ja puoleksi
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rampa. Se oli vallankumoukselliselle työväelle pikem
minkin vastus ja vaara, kuin apua ja  ase ja voiton viiri. 
Se oli jonkinlaista työväen-demokratiaa, joka silloin, kun 
porvarillisessa valtiossa todella on demokratian kukki- 
ma-aika, jota kauniimpaa siinä ei koskaan voi olla, s.o. 
täydellinen luokkataistelun kehittämisen ja kärjistämi
sen vapaus, ei tä tä  ymmärtänyt eikä käyttänyt hyväk
seen kunnolla varustautuakseen siihen luokkataistelun 
ylimpään vaiheeseen, aseelliseen vallankumoukseen, jos
sa demokratia ensimmäisellä minuutilla, tehtävänsä lop
puun täyttäneenä, on m äärätty kaatumaan tieltä pois. 
Kun täm ä meidän työväendemokratiamme joutui vasten 
tahtoaan proletaariseen vallankumoukseen, niin siinä 
kumouksen oma sisäinen logiikka sitten viikkojen vie
riessä kyllä kuljetti meitäkin eteenpäin, kuljetti puoli- 
vikisin työväen diktatuurin ja tuotannon sosialisoimisen 
tielle. M utta astuttuamme vallankumoukseen oikeas
taan  — vallankumouksen välttämiseksi, johtui juuri täs
tä  sisäisestä ristiriidasta sitten toimintaammekin paljon 
vahingollista ristiriitaisuutta ja  vaarallista puolinaisuut
ta  sekä siitä taas vallankumousliikkeen riveihin hajanai
suutta ja  epäluottamusta ylipäänsä johtoa kohtaan. Pelk
kä se mahdollisuus, että täm ä meidän vikamme silloin- 
kuin voiton ja  tappion vaaka vaappui täpärällä, olisi voi
n u t painaa työväen asian tappion puolelle, tuntuu meistä 
n y t tragedialta. M utta työväenluokan voitollekin pääs
tessä me olisimme, noin aalloilla ajelehtiessamme, olleet 
vaarassa joutua kaikkein suurimman tragedian eteen 
Tutka työväenliikkeen mielestä Ikinä voi kohdata, saman 
tragedian eteen, johon täällä Venäjällä menshevikit jou
tuivat: ase kädessä taistelemaan proletaarista vallan
kumousta vastaan.Meidän proletaarisen vallankumouksemme onnetonta 
lopputulosta eivät toki ratkaisseet meidän sen johdossa
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olleiden historialliset virheemme. Sen ratkaisi Saksan 
imperialismin peto, joka tuli Suomen porvariston avuksi 
lähettäen aseita, joukkoja ja  kouluuntunutta sotataitoa. 
Täyttikö Saksan sosialidemokratia kansainvälisen velvol
lisuutensa sen estämiseksi, se jääköön Saksan työväes
tön arvosteltavaksi. Meille oli Saksan hallituksen se
kaantuminen turmioksi — ja opiksi. Sen isänmaan, 
jonka itsenäisyyttä — teiltä venäläisiltä tovereilta mei
dän hankkimaamme lahjaa — me suomalaiset sosialide
mokraatit niin innokkaasti puolustimme, sen möi Suo
men porvaristo Saksan imperialismille vallankumouksel
lisen köyhälistömme veren hinnalla. Siten meistä sosia- 
lipatriotismi pois kylvettiin.

Kansainvälisellä lahtarivoimalla ja  kapitalistisella 
j oukkomurhatekn iikalla m urrettiin huhtikuussa vallan
kumouksellisten työläistemme rintam at. Suomen köyhä
listön miehuullisinkaan vastarinta ei kestänyt. Pelasta
vaa apua ei tullut mistään. Saksalainen toveri ei kuul
lut. Venäläinen toveri kuuli, m utta ei jaksanut pelastaa. 
Se oli itsekin hädässä, m utta se auttoi sentään niin pal
jon kuin jaksoi. Kiitollisuudenvelkamme kasvoi kasva
mistaan, päivä päivältä, viikko viikolta. Tunsimme sen 
ja samalla häpesimme aikaa, jolloin me, porvarien lietso
man nurkkaisänmaallisuuden tartuttam ina, olimme epär- 
röineet turvautua venäläisen sotilastoverin apuun ja  py
sytelleet erossa hänen jalosta liitostaan. Pyhä verikaste 
Suomen iumikentillä rinnakkain taistellessa liitti nyt 
ikuiseen toveriliittoon suomalaisen ja venäläisen prdle- 
taari-aseveljen.

Toveri Lenin!
Se vallankumouksellinen sosialismi, jota emme Suo

men työväen vallankumouksen alkaessa lainkaan käsit-
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täneet, on meille nyt auennut ja alkanut selvetä: omas
ta  kovasta kokemuksestamme ja  Venäjän voittoisan köy
hälistön suuresta esimerkistä sekä Teidän opettavaisista 
sanoistanne ja  kirjoituksistanne.

Täällä Venäjällä me olemme saaneet läheltä seurata 
tähänastisen maailmanhistorian suurinta vallankumous- 
prosessia, ensimmäistä suurta sosialistista vallanku
mousta.

Hävitystä, pelkkää hävitystä meille Suomesta tulles
samme sanottiin täällä olevan nähtävissä. Hävitystä, 
to tta kyllä, olemmekin täällä paljon nähneet, m utta mi
käli olemme nähneet vallankumouksellisen köyhälistön 
toimeenpanemaa hävitystä, on se ollut porvarillisen luok- 
kavaltion hävittämistä, riistäjäluokkain vanhan lahon 
valtiollisen sortojärjestön tietoista ja perinpohjaista 
maahansortamista. Ja tämän hävityksen keskellä olem
me nähneet nousevan maasta jalona laihona jotain niin 
ihastuttavaa, ettemme sellaista ennen osanneet kuvitel
lakaan : Olemme nähneet suuren kärsivän Venäjän syn
nyttävän elämän todellisuuteen maailman köyhälistön 
vuosituhantista, kauneinta unelmaa, sosialismia.

Nyt täysin käsitämme, että näin sen täytyykin syntyä, 
— että se ei koskaan voi elävänä syntyä kansanvallan 
utusuossa, niinkuin Suomessa kuvittelimme, vaan ai
noastaan hävityksen, vaaran, tuskan ja taistelun todel
lisuudessa.

Voittoisan köyhälistönne luokkavalta, jonka johdossa 
Te, kunnioitettu toveri, olette, on perustettu auttam aan 
tätä, kauan kaivatun uuden yhteiskunnan synnytystä. 
Äärettömiä ponnistuksia näemme tämän jättiläistehtä- 
vän joka päivä kysyvän. Tehtävänne suuret organisatoo- 
riset vaikeudet kysyisivät vallankumoukselliselta köyhä
listöltä tavattomia ponnistuksia siinäkin tapauksessa, et-
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tei Venäjää olisi niin mielettömästi runnellut monivuoti
nen maailmansota, jonka avoimet juoksuhaudat yhä kat
kovat Venäjän tärkeitä elinsuonia. Ja vielä moninker
taisia ponnistuksia kysyy Teidän työnne lakkaamatto- 
main sisäisten ja  ulkonaisten hyökkäysten johdosta. 
Taisteluase kädessä täytyy venäläisen työmiehen raken
taa, taisteluase kädessä täytyy vallankumouksellisen 
kyntäjänne kyntää. M utta he rakentavat, kyntävät ja  
taistelevat uupumattomin voimin, ehtymättömin innoin. 
— Huonoa tulee, huonoa työtä, toikkuvat kartoitetut 
korpit syrjästä. Ei se kaikki heti hyvää tulekaan, ei ole 
nyt aikaa silotella; tulee parempaa ja  tulee huonompaa, 
m utta valmista tulee joka päivä. Me olemme nähneet 
tJMUiä yhteisestä työstänne odottamattoman paljon val
mista tulosta, ja se on hyvä todistus se. Venäjällä — ta 
loudellisen ja sivistyksellisen kehittymättömyyden maas
sa viime vuoteen asti kestäneen tsaarin vallan, orjuuden 
jalopuita saksalaisten rautakoron polkemassa Venäjän 
maassa — kun täällä on sosialistinen neuvostotasavalta 
vallinneissa vaikeuksissa pystyssä pysynyt yli kymmenen 
kuukautta, pelkkä täm ä tosiasia sinänsä on meistä m itä 
suurenmoisin todistus siitä, kuinka kypsä koto kapita
listinen maailma todella jo on sosialistiseen vallankumo
ukseen.

Kypsä k om m unism iin , niinkuin nyt sanomme Teidän 
kanssanne, toveri Lenin, ja  teidän kehittämänne marxi
laisen opin mukaan, jonka pitävyydestä Teidän proletaa
risen vallankumouksenne historia niin eittämättömäsi! 
todistaa kaikelle maailmalle.

Meille suomalaisille entisille sosialidemokraateille on 
kommunistisen opin selveneminen merkinnyt kerrassaan 
uuden maailmankatsomuksen aukenemista- Se on teh
nyt meissäkin sosialistisen vallankumouksen. Vasta nyt
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valveilla pllen näemme sosialismin päivänvalon, josta en
nen korkeintaan unta näimme.

Kommunistisen tietoisuutemme olemme ottaneet vas
taan velkana, joka meidän on maksettava uskollisella 
työllä ja  taistelulla kansainvälisen sosialistisen vallan
kumouksen hyväksi, ennen kaikkea Suomessa ja  täällä 
Venäjällä. Kommunismi on valanut mieliimme kuvaa
mattoman lohdullisen tietoisuuden siitä, että nekään 
suuret uhrit, joita oman maamme työväenluokka tänä 
vuonna on kärsinyt taisteluissaan ja  tilapäisessä tappios
saan sekä varsinkin senjälkeen Suomen porvariston en
nenkuulumattoman petomaisessa kostohurj astelussa, et
tä  nekään eivät ole hukkaan kärsityt, vaan kannetut 
kansainvälisen köyhälistön voiton hyödyksi Sitä voittoa 
Suomen köyhälistö viimekeväisellä taistelullaan ja  kaa- 
tumisellaankin edesauttoi Vähäisenä miesluvussa, tie
dossa ja taidossa se paljon uhrasi. Ja  se on vieläkin nou
seva maasta. Kommunismin tulisana lyö synkimmän
kin sorran yöhön kirkastavan toivon salaman. Se iskee 
epätoivon kahleet poikki ja terästää soturin m urretun 
sielun murtumattomaksi voitonvarmuudeksi. Sinä päi
vänä, kun maan ääriin kuuluu kutsumus: ”Tää on vii
meinen taistot” sinä päivänä^ kun kansainvälinen punai
nen armeija liikkeelle lähtee, saa maailma nähdä, että 
Suomenkin köyhälistö rientää riviin: kostoon ja voittoon!

Saksassa ja  Itävallassa, kuin myös Englannissa, Rans
kassa, Yhdysvalloissa ja  Japanissa, silloin langetkoon 
työväenluokan tuomio kaikille niille työväenpuolueille, 
jotka siellä nyt koettavat petollisella tunnuslauseella 
“ensin rauha, sitten vallankumous” lykätä köyhälistön 
vallankumouksen puhkeamisen otollisen ajan (Ali, lai
minlyöden siihen pyrkimisen jo sodan aikana sekä sen 
jo tällä hetkellä vaatiman vakavan valmistelun!
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Tuomio ja häpeä niille työväenpuolueille ja  järjestöil
le, jotka välillisesti tai välittömästi nyt kannattavat 
maansa imperialististen hallitusten yrityksiä Venäjän 
Sosialistisen Neuvostotasavallan ahdistelemiseksi ja  työ
väen kansainvälisen vallankumouksen ehkäisemiseksi!

Veljenkäsi kaikille niille työväenjärjestöille, jotka eri 
maissa ripeästi pyrkivät ja  valmistuvat köyhälistön 
aseelliseen vallankumoukseen jo sota-aikana, kukin 
oman maansa köyhälistön pelastamiseksi sekä samalla 
Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan avuksi ja vih
doin kaikkien maitten köyhälistön yhteisen, kansainvä
lisen sosialistisen tasavallan perustamiseksi.

Me luotamme ja  toivomme, että nykyinen maailman
sota on oleva se hauta, johon maailman kapitalismi nu
rinniskoin syöstään.

Kunnia Teille, venäläiset toverit kommunistit, jotka 
niin uljaasti olette suorittaneet vaikeimman esitaistelija- 
työn kansainvälisen proletaarisen vallankumouksen hy
väksi! Varmaa on, että ankaria ponnistuksia ja  monia 
kalliita uhreja vielä vaaditaan Teiltä ja  Teidän edusta
maltanne köyhälistöltä. M utta vielä varmempaa on, et
tä  se sosialismin kansainvälinen voittokulku, joka Tei
dän aseillanne alettu on, on taatusti tuleva loppuunsuo- 
ritetuksi.

Tässä ratkaisevassa taistelussa, toveri Lenin, tarvitaan 
joka päivä Teitä jos ketään yksityistä. Tarvitaan Tei
dän tervettä kättänne, kauasnäkevää silmäänne ja  koko 
suuren hengenvoimanne miehuutta. Uskomme ja  luo
tamme, että Te, kunnioitettu toveri, nyt hyvin kestätte 
kaikki haavoitetun soturin vaivat sekä pian täysin ter
veenä voitte jälleen käydä käsiksi Sosialistisen Neuvos
totasavallan peräsimeen ja kansainvälisen vallanku
mouksellisen työväenliikkeen johtoon.
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Voitte sanoa venäläisille tovereille meidän puolestam
me: Suomalaisetkin kommunistit lähtevät ilolla tuleen, 
— tahtovat olla hyökkäyksessä mukana, kun kapitalis
min linnat otetaan ja  maan tasalle hajotetaan; suoma
laiset kommunistit pitävät arvoaan alentavana jäädä 
rintam an selkäpuolelle, kun kaikkien maiden köyhälistö 
valloittaa maailman.

Moskovassa, 3 päivänä syyskuuta 1918.

SKP:n PERUSTAVA KOKOUS.
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KOMMUNISTISEN INTERNATIONALIN 
KYSYMYKSIÄ



K A N S A I N V Ä L I N E N  T I L A N N E  
J A  K O M M U N I S T I S E N  I N T E R N A T I O -  

N A L E N  T E H T Ä V Ä T »

I. Nykyisen ajanjakson taloudellisista ristiriidoista
Työjärjestyksen ensimmäisen kysymyksen alustus on 

meidän pitänyt jakaa kahtia. Minun osalleni on tullut 
nykyisen ajanjakson luonteeseen liittyvien yleisten ky
symysten valaiseminen; toveri Manuilski tulee puhu
maan eri kommunistipuolueitten taktiikasta ja tehtävis
tä. Minun tehtäviini ei kuulu suorittaa uudestaan maail
man taloudellisen ja poliittisen tilanteen analyysia. Sii
hen ei ole mitään aihetta, koska VI:n maailmankongres
sin päätöslauselmiin sisältyvä analyysi ei tarvitse muut
tamista. Minun tehtäväni on paljon vaatimattomampi, 
nim ittäin valaista tuon analyysin joitakin oleellisia koh
tia ja yleistä strategista linjaamme VI:n maailmankong
ressin jälkeen sattuneiden tapausten valossa.

K a p i t a l i s m i n  t a l o u d e l l i s e n  e d i s t y k s e n  
y l i a r v i o i n t i a  v a s t a a n

Lähtiessäni arvioimaan nykyistä ajanjaksoa on minun 
heti alkuun esiinnyttävä erästä oikeistolaista virhettä 
vastaan, joka, vaikkakin ilmenee aika ajoin melko ”viat-

1 Alustus Kommunistisen Internationalen Toimeenpanevan Komitean X  täysistunnnossa 1929.
96

KOMMUNISTISEN INTERNATIONALEN KYSYMYKSIÄ



tomassa” muodossa, kuitenkin minun mielestäni merkit
see suurta periaatteellista poikkeamaa. Tarkoitan ny
kyaikaisessa kapitalismissa, varsinkin nykyisenä ajan
jaksona tapahtuvan tuotannon teknillisen kehityksen 
yliarviointia. Te tiedätte, että  tuota yliarviointia on 
esiintynyt muun muassa saksalaisilla sopuilijoilla, ja 
erittäin selvästi se ilmeni Amerikan puolueen Keskus
komitean enemmistön teesiluonnoksessa viime puolue
kokoukselle. Näissä teeseissä puhuttiin jopa "toisesta 
teollisesta vallankumouksesta", mikä muka olisi Ameri
kassa tapahtumassa — lausuma, jota Lontoon "Times’’ 
käytti eräässä kirjoituksessa kesällä 1928, vähää ennen 
VI kongressiamme. Tässä ilmenee se tendenssi, että mi
kä tahansa uusi teknillinen keksintö arvioidaan aske
leeksi eteenpäin taloudellisen edistyksen tiellä ja  jätetään 
huomiotta kapitalismille yleensä ja  monopolistiselle ka
pitalismille erikoisesti luonteenomaiset taloudelliset 
äärirajat, tuotannon jatkuvaa teknillistä kehitystä pi
dättävät tekijät.

Minun mielestäni johtaa tuo tendenssi marxismin pe
rusteiden revisointiin ja  sentähden on toveriemme hyvin 
aseistauduttava taisteluun tä tä  poikkeamaa vastaan.

Mikä on meidän yleinen, ratkaiseva kriteriomme, ar- 
vioidessamme taloudellista edistystä kapitalismin olo
suhteissa? Ei jokaisella teknillisellä keksinnöllä ole it
sestään yhteiskunnallistaloudellista arvoa. On suuria
kin teknillisiä keksintöjä, jotka kuitenkaan eivät saa «ri
koista taloudellista arvoa heti kerralla, ta i eivät yleensä 
sitä saa. Katkaisevana taloudellisena kritetlona voi 
meillä olla vain työn tuottavuuden kehitys. Ei jokainen 
teknillinen parannus, niin suuri ja  arvokas kuin olkoon
kin, ole yhdistettävissä pääoman kasaantumisintressien 
kanssa, varsinkaan monopolistisen kapitalismin kau
della.
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Miten voidaan jättää tuo tosiasia huomiotta? Johan 
aina monopolistisen kapitalismin synnyn ajoista asti 
yleisesti tunnettu tosiseikka on ristiriita tuotannon ja t
kuvan kehityksen teknillisten mahdollisuuksien yhtääl
tä  ja  monopolistisen kapitalismin voitonsaanti-intressien 
välillä toisaalta. Jo Marx korosti m itä voimakkaimmin 
tä tä  ristiriitaa, samoinkuin sen kärjistymistendenssiä 
kapitalistisessa kehitysprosessissa.

Tietenkin on kapitalistisessa maailmassa nykyäänkin 
käynnissä laajakantoinen työn tuottavuuden edelleen 
kehittäminen teknillisesti täydellistämällä työvälinei
tä  ja tuotantomenetelmiä. Se on tosiasia. Mutta rinnan 
sen kanssa vaikuttaa toinen tendenssi, seisahtumisten- 
denssi, tuotantovoiman kehityksen pidättämlstendenssi 
Se on myös tosiasia. Eihän saa noin vain unohtaa kaik
kea sitä, mitä Lenin on kirjoittanut viimemainitusta to
siasiasta, monopolistisen kapitalismin loismaisuudesta ja 
mätänemisestä, tendenssistä pysähtymiseen, koroillaelä- 
miseen, koroillaaneläjävaltion asemaan siirtymiseen jne. 
Luen Leniniltä erään tä tä  kysymystä koskevan kohdan:

"Mikäli m onopollhinnat vakiintuvat vaikkapa joksikin aikaa» 
«ikäH vississä m äärin häviävät vaikuttim et teknilliseen ja  siis 
myöskin kaikkeen m uuhun edistykseen ja  eteenpäinmenoon, si
käli ilm aantuu myös t a l o u d e l l i n e n  mahdollisuus teknilli
sen edistyksen keinotekoiseen pidättäm iseen”. ("Imperialismi”, 
suom. painos, siv. 107.)

Tässä yhteydessä Lenin viittaa esimerkkinä amerikka
laisen Owenin keksintöön, joka toi parannuksia pullotuo- 
tantoon. Saksalaiset pullotehtailijat ostivat tuon kek
sinnön estääkseen sen käyttämisen. Ja nyt viime vuon
na ilmoitettiin sanomalehdissä, että keksintö on vasta 
nyt otettu käytäntöön. Samassa kirjassa Lenin kirjoit
taa:
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"Tuotantokustannusten alentam isen ja  voiton kohottam isen 
mahdollisuus teknillisten parannusten käytäntöönoton kautta 
vaikuttaa tietenkin m uutosten hyväksi. M utta monopolille 
luonteenomainen seisahtum is- ja  m ätänem istendenssl jatkaa 
vuorostaan vaikutustaan, ja  yksityisillä tuotannonaloilla,' yksi
tyisissä maissa- saa se vissiksi ajoiksi yliotteen.”

Eikö tämä muka enää vastaisikaan kapitalistista to
dellisuutta?! Kunhan vain asettaa kysymyksen selkeäs
ti, niin heti paikalla käy ilmeiseksi, miten kaikki tuo on 
nyt vielä suuremmassa määrin totta kuin ennen. Huoli
m atta meidän päivinämme tosiaankin tapahtuvasta yh
teiskunnan tuotantokoneiston teknillisestä kehityksestä 
— mikä on ajoittain sangen huomattava — ilmeisempää 
kuin koskaan ennen on nyt se, että yhteiskunnallis-tuo- 
tannollisten voimien luonnollinen pyrkimys jatkuvaan 
kasvuun on monta kertaa suurempi kuin ne mahdolli
suudet, jotka ovat olemassa kapitalististen tuotantosuh
teiden puitteissa ja että kapitalistinen tuotantotapa ei 
enää voi antaa riittävästi tUaa työn tuottavuuden kasva
miselle tieteellis-teknillisiä edellytyksiä ja  mahdollisuuk
sia täysin vastaavasta.

Ainoastaan yhdellä "tuotantoalalla” saavuttaa tek
nillisten keksintöjen soveltaminen meidän aikanamme 
tosiaan loistavaa menestystä; ei tuotantovälineiden, ei
kä kulutusesineiden tuotannossa, vaan hävitysaseiden 
tuotannon alalla, sotatekniikan alalla. Niinpä on esi
merkiksi tunnettua, miten nykyään huomattava osa ke
miallista teollisuutta saa kasvustaan kiittää imperialis
tisten hallitusten tahdita tu llutta tukea, jota ne ovat 
antaneet sotilaallisia päämääriä silmälläpitäen. Sama 
on laita siviililentoliikenteeseen nähden. Tarvitsee vain 
muistaa, missä määrin kapitalistisessa maailmassa tek
nillinen edistys kaikilla yhteiskunnallisesti hyödyllisen 
tuotannon aloilla jää todella jälkeen sotatekniikan voit
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tokulusta, saadakseen objektiivisen kuvan kapitalisti
sesta kehityksestä ja  kerta kaikkiaan menettääkseen ha
lun ylistää sitä osaa, mikä nykyisellä kapitalismilla on 
yhteiskunnan tuotantovoimien muka rajattomassa ke
hittämisessä.

K a p i t a l i s t i s e s t a  r a t i o n a l i s o i m i s e s t a
Argumenttina tä tä  katsantokantaa vastaan vedotaan 

kapitalistiseen rationalisointiin. Ja  eikö tosiaankin tuo 
suuripiirteinen ja yksityiskohtainen tuotannon uudesti- 
järjestely, joka laajenee käsittämään kokonaisia tuotan
toaloja ja muutamissa teollisessa suhteessa korkeimmal
le kehittyneissä maissa, kuten Saksassa ja Yhdysvallois
sa, käsittää miltei kaikin tärkeät alat — eikö se tosiaan
kin todista päinvastaista kuin mitä edellä sanoin?

Ei lainkaan. Meidän onj vain tarkoin tehtävä itsellem
me selväksi, m itä kapitalistinen rationalisointi tosiasias
sa on. Tätä kysymystä käsittelimme jo Kominternin 
Toimeenpanevan Komitean Vilissä täysistunnossa, 
m utta minun nähdäkseni, on aikaisempia määritelmiäm
me täydennettävä ja  tehtävä täsmällisemmiksi.

Tietenkin itse kapitalistit ja  porvarilliset tu tk ijat lu
kevat "rationalisointiin” jos jonkinlaiset tuotannon ja 
jakelun uudestijärjestelymenetelmät, kunhan ne vain 
antavat voittoa, kuten esimerkiksi kaikkinaisten kauppa- 
välikäsien poiston, miltciipä minkälaisen pysyvän pää
oman säästön tahansa, minkälaisen tahansa tuotannon 
typisoinnin, normalisoinnin, standartisoinnin jne. Mut
ta  kaikki tuo ei ole kapitalistista rationalisointia sen var
sinaisessa mielessä, vaan se kuuluu käsitteihin, jotka jo 
kauan on tunnettu toisilla, niiden olemusta paremmin 
vastaavilla nimillä. Kapitalistinen rationalisointi on sa-
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nan varsinaisessa mielessä työprosessin uudestijäxjeste- 
lyä tietyn systeemin pohjalla, selvänä vallitsevana pää
määränä työvoiman riiston tehostaminen.

Rationalisointiaj atus nousi alunperin esiin niin sano
tun ”työn tieteellisen järjestämisen” (Scientific mana
gement) yhteydessä. M utta tuon ajatuksen laajam ittai
sena käytännöllisenä toteuttamisena on konveijerijärjes- 
telmän käytäntöönotto (jossain määrin muunnettuna 
kaivoksissa, rakennusteollisuudessa, konttoreissa ym.)

VII:ssä täysistunnossa puhuimme kapitalistista vale- 
rationalisointia vastaan. Oli oikein, että teimme siitä 
päätöksen, vaikka sanamuoto ei ollutkaan tarkka, sillä 
kapitalistinen rationalisointi on vakava tosiasia. M utta 
paljon vaarallisempaa oli se, e ttä  meidän riveissämme ei 
silloin vielä ollut täyttä selvyyttä ja  yksimielisyyttä sii
tä, voimmeko me tinkim ättä esiintyä koko kapitalistista 
rationalisointia vastaan, vaan pitäisikö taistella vain sen 
"seurauksia” vastaan ja  muuten noudattaa jonkinlaista 
"puolueettomuutta” siihen nähden. Saksalaiset toverit 
näkivät oikein asian ytimeen, huomaten jo ennakolta, et
tä kapitalistinen rationalisointi tietää työläisten aseman 
hirvittävää huononemista, minkä tähden he vastustavat
kin kaikenlaista puolueetonta asennetta tässä kysymyk
sessä. Mutta keskusteluissa ilmeni silloin toinen katsan
tokanta, jonka mukaan kapitalistinen rationalisointi rin
nastettiin yleensä tuotannon teknilliseen kehitykseen. 
Sanottiin, että kapitalistisessa rationalisoinnissa on 
kaksi puotta, teknillinen ja yhteiskunnallinen, jotka to
sin ovat eroittamattomasti toinen toisensa yhteydessä. 
Se oli hyvin epätarkka sanonta. Asia ei suinkaan tule 
selvemmäksi siitä, että jätämme huomioonottamatta ka
pitalistiselle rationalisoinnille ominaiset omalaatuiset 
erikoisuudet ja sanomme: kapitalistinen rationalisointi 
on taloudellista edistystä, m utta työläisille se tuottaa
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vahingollisia seurauksia. Kapitalismin vallitessa on mil
lä  tahansa, uusien koneiden käytäntöönotolla vahingol
linen "yhteiskunnallinen puolensa”. Ja  tässä tapauk
sessa on juuri tuo "yhteiskunnallinen puoli” asian ydin.

Kapitalistinen rationalisointi voi tuoda koneellisia pa
rannuksia — ja  useimmiten n iin  onkin tosiaan laita — 
m utta parannukset voivat myös jäädä tulem atta. Kaik
kein oleellisin piirre, joka aina on kapitalistisessa ratio
nalisoinnissa, on työn voimaperäistyttäminen. Työn voi- 
maperäistyttämiseksi otetaan käytäntöön konveijeri; 
mahdollisia (joskaan ei aina) ovat vastaava työkalujen 
uusiminen jne.

Kapitalistinen rationalisointi merkitsee siis sanan var
sinaisessa mielessä puserrusta, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa jokaisen yksityisen työläisen työn mahdolli
simman suuri voimaperäistyminen uudestijärjestämällä 
työprosessi konveijerijärjestelmän mukaiseksi tai peri
aatteellisesti samanlaisen automaattisen piiskasystee- 
min mukaiseksi ja kontrolloimalla työn voimaperäi- 
syyttä.

Tämän määritelmän ja ylempänä mainitun välinen 
ero on näennäisesti vähäpätöinen, m utta itse asiassa se 
on sangen suuri. Se käy selväksi, jos asettaa seuraavan 
kysymyksen: onko kapitalistinen rationalisointi olemuk
seltaan työn tuottavuuden kohottamista? Aikaisemman 
määritelmän mukaan — on, nykyisen — ei.

M anein määritelmän mukaan on työn tuottavuuden 
kohoaminen sitä, että työmies kykenee "samalla työvoi
man kulutuksella ja samassa ajassa tuottamaan enem
män kuin ennen”. Tämä saavutetaan pääasiassa pa
rantam alla tuotantovälineitä. Työn voimaperäistyttämi
nen taas merkitsee: "suurempaa työn kulutusta samasi 
sa aikayksikössä, kohonnutta työvoiman jännitystä, työ
ajan jokaisen huokosen tiukempaa täyttäm istä", so.
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"työn kondensointia”, työajan "tiivistämistä”, eli Marxin 
sanoja käyttäen: "suuremman työmäärän ahtamista vis
sin ajan puitteisiin”.Kysymys on siis kahdesta eri asiasta. Yrittäjän kan
nalta on kummankin tuloksena yhden työläisen tiettynä 
aikana tuottamain tavarain määrän suureneminen. Ylei
nen sääntö on, että uusien koneitten käytäntöönotosta 
johtuvan työn tuottavuuden kohoamista seuraa työn 
voimaperäisyyden kohoaminen. Mutta työn voimaperäi- 
syyden kasvua voi olla ilman, että on sen tuottavuuden 
kasvua, ilman työvälineiden teknillistä parantamista.

Kapitalistisessa rationalisoinnissa on eräs sinänsä 
edistyksellinen seikka: työläisen tarpeettomien liikkei
den poistaminen työprosessista, eli kuten Marx sanoo: 
"työvoiman tuottamattoman kulutuksen vähentämi
nen”. Mutta verrattuna työn tavattomaan voimaperäis- 
tyttämiseen on tällä seikalla toisarvoinen merkitys ja 
paljon suurempi merkitys on sillä tosiasialla, että kapita
listisen rationalisoinnin yhteydessä käy koneiden ja  en
nen kaikkea työkoneiden teknillinen kehitys vissiin val
litsevaan suuntaan: — konveij erij ärj estelmän soveltami
sen suuntaan, jotta kävisi mahdolliseksi yhä suurempi 
työn voimaperäistyttäminen ja  automaattinen kontrolli. 
Aina ennenkin on työn voimaperäistyminen ollut ilmiö, 
joka on seurannut teknillistä edistystä, m utta nykyään 
on siitä tu llut työvälineiden teknillisen parantamisen 
välitön ja  tärkein päämäärä.

Voiko meillä tässä kysymyksessä olla puhetta minkään
laisesta puolueettomuusasenteesta? Ei tietenkään. Sil
le kannalle ei asettunut VH täysistuntokaan. Missä olo
suhteissa me voisimme noudattaa tietyssä mielessä neut
raalisuutta tämäntapaisen työprosessin uudestijärjeste- 
lyn suhteen? Ainakin seuraavat ennakkoehdot pitäisi 
olla olemassa: 1) että työvoiman kulutuksen kohonnut
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intensiivisyys korvattaisiin työläisille vastaavasti lyhen
tämällä työpäivää ja kohottamalla reaalipalkkaa; 2) et
tei voimaperäisyyden kasvu menisi yli tiettyjen rajojen, 
jolloin se ei enää ole korvattavissa, jolloin työpäivän ly
hennyksestä ja työpalkan kohoamisesta huolimatta ylen
palttinen jännitys vaikuttaa tuhoisasti työläisen tervey
teen tai elämän pituuteen ja 3) että korvaamisessa ja 
työn voimaperäisyyden välttämättömässä rajoittamises
sa otettaisiin erikoisesti huomioon ikäeroavuudet (nuo
ret ja vanhat työläiset). Mutta ovatko nämä ehdot täy
tetyt kapitalistisessa rationalisoinnissa? Eivät missään 
koko kapitalistisessa maailmassa. Työtä organisoitaessa 
otetaan nämä seikat huomioon vain Neuvostoliitossa. 
Niin, jos kolmen edellä luetellun ehdon lisäksi on täy
tetty vielä neljäs — se nimittäin, että työväenluokka itse 
hallitsee tuotantovälineitä — silloin olemme valmiit ei 
pelkästään neutraalisesti suhtautumaan rationalisoin
tiin, vaan "sopimaankin” sen kanssa. Mutta silloin se ei« 
ole enää kapitalistista rationalisointia.

T y ö v ä e n l u o k a n  e l i n t a s o n  
a l e n e m i n e n

Kysymykseen suuremman voimaperäisyyden korvaa
misesta kohottamalla työpalkkaa kuuluu myös seuraava 
probleemi. Teesiluonnoksessamme sanotaan, että kapi
talistinen rationalisointi "alentaa työväenluokan elin
tasoa". Toveri Varga, joka VIrlle kongressille toimite
tussa kirjasessaan ("Kapitalismin laskukauden tulos va
kaantumisen jälkeen") oikein toteaa työn voimaperäis- 
tyttämisen kapitalistisessa rationalisoinnissa ja sitäpait
si eroittaa sen työn tuottavuuden kohoamisesta, vastusti 
puhemiehistön istunnossa meidän väitettämme, että työ-
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väenluokan elintaso alenee kapitalistisen rationalisoin- 
nin johdosta. Minusta olisi oikein vielä sekin, jos asian
omaisessa kohdassa sanoisimme, että kapitalistinen ra
tionalisointi aiheuttaa ehdottoman huononemisen työ
väenluokan asemassa. (Ääni salista: "Oikein!”). Mut
ta  m in u n  nähdäkseni on oikein sekin, m itä sanotaan 
päätöslauselmaluonnoksessamme. Työväenluokan ase
man absoluuttisesta huononemisesta voi puhua siinäkin 
tapauksessa, e ttä  reaalipalkka nousee, ja  nimenomaan 
siinä mielessä, missä siitä puhuu Marx "Pääoman” 1 
osassa: "Sikäli kuin pääoma kasaantuu, täytyy työläisen 
aseman huonontua, olipa hänen palkkansa mikä tahansa 
suuri ta i pieni". Se oli Marxin kanta. Mutta voi meidän
kin esittämäämme sanontaa puolustaa, jos sen oikein 
marxilaisesti ymmärtää. Toveri Vargan ehdotusta tässä 
kysymyksessä ei taas voi hyväksyä. Hän tahtoisi vaihtaa 
meidän määrittelymme tilalle sanat: kapitalistinen rar 

• tionalisointi "pienentää heille tulevaa osaa (työläisten 
osaa) omasta tuotteestaan". Siihen kapitalistinen ratio
nalisointi tietystikin johtaa, sen on kapitalistinen kehi
tys aina tehnyt. Ei siitä, vaan jostain muusta on nyt ky
symys.

Ensiksi, työväenluokan elintasollahan ymmärretään 
myös työttömäin elintasoa. Toveri Varga on itse kirjoi
tuksissaan monasti korostanut j oukkotyöttömyyden ta
vattoman sum ia merkitystä Yhdysvalloissa ja eräissä 
muissa maissa. Ei kai liene niin, että hän olisi unohtanut 
tuon tärkeän seikan?

Toiseksi, otan vapauden tehdäkseni Vargalle seuraavan 
kysymyksen: merkitseekö työpalkan alentaminen työvoi
man arvoa alemmaksi työläisten elintason alenemista 
vai ei? Minä luulen, että se sitä merkitsee. Siinä mielessä 
me olemme kysymyksen ymmärtäneet ja siitä kirjoittar 
neet. Ja  epäilemättä juuri tuo työpalkan aleneminen
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työvoiman arvoa alemmaksi kapitalistisen rationalisoin
nin seurauksena on yleinen sääntö. Toveri Varga yksin
kertaisesti vain samaistaa elintason ”realipalkan” kans
sa sanan ahtaimmassa merkityksessä, ja sitten piste. 
Olettakaamme, kuten hän väittää, että kapitalistisen ra
tionalisoinnin johdosta työläisen ”realipalkka” ei laske, 
vaan nousee. Tuskinpa niin on, m utta jos niin olisikin, 
n iin  tokkopa se olisi todisteena siitä, ettei työpalkka to
siasiassa olisi laskenut työvoiman arvon alle? (Ääni sa
lista: laskee jatkuvasti!). Marxin mukaan on palkan ko
hoaminen tosiasiassa sen alentamista työvoiman arvon 
alle siinä tapauksessa, ”jos työvoimasta maksetun hin
nan kohotus ei korvaa sen kulumisen kiihtymistä.” Sitä
paitsi ei pidä unohtaa, että Marxin mukaan: ”. . .  työvoi
man päiväarvo on näet, kuten muistetaan, laskettu työn 
keskimääräisen keston eli työläisen normaalin elinajan 
ja  sitä vastaavan, normaalin ihmisluonnon mukaisen 
elinaineen vaihtumisen mukaan. (Pääoma I  osa, suom. 
päin. v. 1948, Kansankulttuuri Oy., s. 487).

Tämä otetaan huomioon teesfluonnoksessamme. Mut
ta  otetaanko se huomioon kapitalistisessa käytännössä? 
EL Juuri monopolistinen pääoma luo monopolihinnat ei 
vain tavaroille, vaan monopolihinnat myös työlle (päin
vastaiseen suuntaan) pyrkien työvoiman hinnan alenta- 
tamiseen sen arvon alle. Ylimääräisen voitan anastami
nen tä tä  viimemainittua tietä tapahtuu varsinkin kapi
talistisen rationalisoinnin ja työn tavattoman voimape- 
räistyttämisen kautta.

Toveri Varga sanoo Amerikasta, että siellä on huomat
tavissa ”realipalkan” nousutendenssi, m utta kuinka 
suuresta tai kuinka pienestä työpalkan kohoamisesta on 
puhe, sen kysymyksen hän jättää sivuun. Mutta juuri 
tuon kysymyksen tutkiminen osoittaisi hänelle että työ-
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Iäisten elintaso ei itse asiassa kohoa. Ylempänä maini
tussa kirjasessaan hän vielä antaa muun muassa seuraa- 
van omituisen selityksen:
"Konveijerin aikaansaam a työvoiman kulutus on toteutettavissa 

vain sillä ehdolla, e ttä  ravinto on hyvä ja  työpäivä suhteellisen 
lyhyt — m uussa tapauksessa työläinen m enehtyy työnsä ääreen. 
Samoin kuin työ ju h tia  ruokitaan paremmin, silitän kun ne ovat 
raskaassa työssä, niin myös ihm is-autom aatille, jonka p itää 
työskennellä ennenkuulum attom alla intensiivisyydellä, on pää
oma pakotettu antam aan enemmän rehua ja  tavaraa, enemmän 
lepoa kuin ennen.”Tuo ei kuulosta hullummalta, varsinkin kun t. Varga 
tällöin alaviitassa vetoaa Marxiin (!). Ja sittenkään se ei 
ole oikein, tai parhaassa tapauksessa on sitä vain puolek
si. Oikeata on siinä se, että raskaassa työssä olevia juhtia 
ruokitaan tavallisesti paremmin. Mutta työläisten sur
keus onkin juuri se, ettei hän kapitalismin vallitessa ole 
yhtä "onnellisessa” asemassa: hänen ruokansa ei lisään
ny samassa suhteessa kuin työn raskaus. Mitä tulee Mar
xilta otettuun sitaattiin, niin tuskinpa se voi vahvistaa 
tov. Vargan käsitystä työpalkan kohoamisen väistämät
tömyydestä, sillä siinä sitaatissa ei yleensä puhuta työ
palkasta halaistua sanaa. Sitä paitsi (mikäli tiedän) on 
se ainoa kohta Marxilla, joka kaipaa, ei tarkistusta, vaan 
tiettyä täydentämistä kapitalistisen rationalisoinnin va
lossa.

(En ole aivan varma, eikö joku punainen professori 
voisi löytää Marxilta jonkun lauseen todistukseksi siitä, 
että Marx otti jo huomioon konveijerin vaikutuksenkin.)

T y ö n  v o i m a p e r ä i s t y t t ä m i n e n  j a  
j o u k k o t y ö t t ö m y y d e n  k a s v a m i n e n

Marx sanoo tässä kohdassa seuraavasti:
"...ty ö ssä, missä el ole kysymys ohimenevistä kuum eenta- 

paisista toim lntapuuskista, vaan päivä päivältä uudistuvasta,
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säännöllisestä yksitoikkoisuudesta, täytyy tulla käännekohta, 
jossa työpäivän jatkam inen ja  työn voimaperäisyyden lisääm i
nen joutuvat ristiriitaan  toistensa kanssa, niin e ttä  työpäivän 
jatkam inen tulee mahdolliseksi ainoastaan työn voimaperäi- 
syyttä heikentäm ällä ja  päinvastoin suurempi voimaperäisyys 
vain työpäivää lyhentäm ällä.” (Pääoma I  osa, suom. s. 389).

Tämä on pohjaltaan oikein vielä nytkin. Se solmukoh
ta, missä työn voimaperäistyttäminen ja työpäivän pi
dentäminen törmäävät vastakkain, eli ovat mahdotto
mat yhteen sovitettaviksi, on yhä vielä saavutettavissa. 
Mutta kapitalistisen rationalisoinnin vaikutuksesta on 
tuo solmukohta siirtynyt huomattavasti edemmäksi, sy
vemmälle. Konveijeri määrää työn voimaperäisyysasteen, 
eikä jo kerran säätynyt työtahti ole enää Aippuvainen 
työläisen suuremmista tai pienemmistä yksilöllisistä ky
vyistä. Joko työläinen voi seurata tä tä  tahtia, ta i ei voi. 
Jos voi, pitää hänen työskennellä tarkasti säädettyyn 
tahtiin; ellei voi, niin silloin: pois jaloista! silloin hän ei 
ole enää työläinen sille laitokselle, vaan työläisen ruumis, 
jonka tilalle otetaan uutta työvoimaa. Se on kapitalisti
sen rationalisoinnin ydin. Nyt syö pääoman Molok työ- 
läispolven paljon nopeammin kuin ennen.

Tämä uusien ilmiöiden marxilainen analyysi on täysin 
sopusoinnussa Marxin selvillesaamain kapitalismin yleis
ten tendenssien kanssa. Marxin kuvaama ”itse työvoimaa 
hävittävä työn voimaperäisyys” on kapitalistisen ratio
nalisoinnin kautta tullut jokapäiväiseen käytäntöön. Itse 
tov. Varga esittää kirjasessaan professori Arnold Durin- 
gin erittäin luonteenomaiset sanat:

"Työteho pysyy tällöin (väsymisen alussa) m uuttum attom an 
korkeana, työläinen ei tunne väsymystä (Eiköhän ole liiottelua! 
— K.). S itä ei voi todistaa objektiivisestikaan, koska työteho ei 
m uutu . . .  Työn vaikeuden vähitellen kasvam ista eivät huomaa 
itse työläisetkään, sillä se tulee n iin  salaa . . .  Joku pikku sai
raus voi heti ilm ituoda hänen tilansa; ta i huomaa hän alkaa
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m yöten itse, e ttä  "jossain on vikaa” . . .  Se e ttä  taon  hiipivän, 
korvaam atta jäävän Hikaväsymyksen keksim inen on m ahdoton
ta , se on eräs kaikkrin ikävim piä seikkoja, joihin kilpistyvät 
kaikki yritykset tieteellisesti m ääritellä (?) työn voimaperäisyy- 
den luvalliset ra ja t.”

Jos siis jopa porvarilliset oppineet joutuvat pulaan 
''työn luvallisen voimaperäisyyden” rajain määrittelyn 
probleemin edessä, niin sitä vähemmän cm itse kapitalis
teilla syytä sitä rajoittaa. Ennen kuului tietyssä määrin 
itse yrittäjän intresseihin olla koiiottam atta työn voima- 
peräisyysastetta yli vissien rajain työaikaan verraten. 
Nyt hän on "rationalisoinnin” johdosta saanut laajem
m at mahdollisuudet ajaa työläisen kuoliaaksi. Nyt teh
dään voittoa suorastaan työläisen sydänverestä.

Sentähden on myös seurauksena jättiläismäinen jouk
kotyöttömyys. Käy kirjaimellisesti niin kuin Mark sanoi:

”Se, e ttä  toinen osa työväenluokkaa ylityönsä kau tta  tuom it
see toisen osan pako tettuun  joutilaisuuteen, ja  päinvastoin, tu 
lee rikastum isen välineeksi yksityiselle kapitalistille . . . ” (Pää
oma I  osa, suom. s. 587).

Ja tämän yhteydessä Marx lisää Englannin suhteen:
.. Jos työ huomispäivänä yleisesti rajo itettaisiin  j ä r j  e i l i 

s e e n  m ääräänsä, ja  se jälleen jaettaisiin  ikäkausia ja  sukupuo
lia  vastaavasti työväenluokan eri kerroksia kohti, n iin  olisi ny
kyinen työväestö ehdottom asti riittäm ätön kansallisen tuotan
non jatkam iseen sen nykyisessä m ittakaavassa.” (Harv. K.)

Tästä näkyy, miten Marx ymmärsi todellisen rationali
soinnin. Mutta näin käsitettynä rationalisointi on mah
dollinen vain Neuvostoliitossa, proletariaatin diktatuurin 
vallitessa.Meille täm ä kaikki on käytännöllisesti m itä tärkeintä. 
Se osoittaa, että taistelumme työpalkan kohottamiseksi 
ja e r ittä in k in  työpäivän lyhentämiseksi on kapitalistisen 
rationalisoinnin käytäntöönoton jälkeen saanut vielä 
paljon suuremman merkityksen. Käy aivan selväksi, ml-
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ten entinen tunnuksemme 8-tuntisesta työpäivästä on jo 
vanhentunut. Samalla se osoittaa sen tehtävän ajankoh
taisen tärkeyden, että työläisille valaistaan konkreetti
sesti ja oikein työväenluokan aseman jyrkkää huonone
mista nimenomaan kapitalistisen rationalismin takia, ja 
että työläiset alkaisivat selvästi tajuta tämän huonone
misen.

Tov. Vargan ansioksi on luettava, että  hän alleviivasi 
ei vain sen merkityksen, vaan sen uuden luonteen, mikä 
on Yhdysvaltain, Englannin ja  Saksan nykyisellä jouk
kotyöttömyydellä. Tosin jo kapitalistisen kasaantumisen 
yleisen lain mukaan on asia niin, että mitä enemmän 
pääoman yhteenkokoontuminen ja keskittyminen kehit
tyvät, sitä enemmän pitää kasvaa teollisuuden reservi- 
armeijan. Mutta yksinomaan sillä ei voida selittää sitä 
laajuutta, minkä joukkotyöttömyys on nyt saanut kapi
talistisessa maailmassa. En hyväksy t. Vargan yritystä 
johtaa tästä yleistä lakia tai yleistä tendenssiä työläisten 
lukumäärän ehdottomaan pienenemiseen. M utta sikäli 
kuin hän asettaa joukkotyöttömyyden kasvun ja  sen 
kroonillisen luonteen kapitalistisessa maailmassa viiden 
viime vuoden aikana syyperäisesti riippuvaiseksi yhtääl
tä  kapitalistisesta rationalisoinnista ja  toisaalta asian
omaisten kapitalististen maiden menekkimarkkinain 
suhteellisesta ahtaudesta — sikäli on hän epäilemättä 
oikeassa. Suuren pitää työttömäin armeijan olla, jos mie
li tyydyttää nykyisen yhdysvaltalaisen, englantilaisen ja 
saksalaisen kapitalismin intressejä, m utta kun se on niin 
hirvittävän suuri kuin se todella nykyään on, menee se 
jo  niiden rajain yli, jotka vastaavat kapitalismin intres
sejä näissä maissa. Työpalkan polkijoina ovat työttömät 
miellyttävä asia voitonahneelle pääomalle, m utta valtai
sat työttömäin joukot, jotka vuosikausia ovat tuottam at
ta lisäarvoa — se ei ole laitaa. Nehän ovat "hänen” työ-
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miehiään, pääoman työmiehiä, m utta eivät tuota lisä
arvoa, ja  se ei ole laitaa. Se on mitä vakavin oire kapi
talismin kriisistä.

O n k o  k a p i t a l i s t i n e n  s u u n n i t e l m a 
t a l o u s  m a h d o l l i n e n ?

Mihin finanssipääoma ryhtyy tällaisessa tilanteessa? 
Ensiksi tuotannon edelleen keskittämiseen, pääoman jat
kuvaan yhteenkokoamiseen, monopolisoinhin laajenta
miseen kaikissa tärkeimmissä kapitalistisissa maissa. 
Finanssipääoman koneistoa "täydennetään” yhä enem
män pankki- ja teollisuuspääoman yhä laajemman yh
distämisen kautta, muiden talousalojen, kulkulaitoksen, 
sisä- ja ulkomaankaupan yhä laajemman monopolisoi- 
misen kautta. Niinpä esim. Yhdysvaltain uudet suuret 
monopolit viennin alalla ovat viime aikoina saavuttaneet 
tärkeän merkityksen. Edelleen. Pankkipääoma sentrali- 
soituu yhä täydellisemmin. Sanalla sanoen kehitetään 
finanssipääoman kaikkia metodeja, jotka ovat tähdätyt 
sen monopolisysteemin organisoimiseen, "rauhalliseen 
organisoimiseen”, systeemin, jota esim. "Yhteiskuntapo
litiikan yhdistyksen" Zurichin konferenssin osanottajat 
(Herkner ja  Sombart etunenässä) ylistivät vakavan, ris
tiriidattoman, "suunnitelmallisen”, "organisoidun” eli 
"yhteenliitetyn" talouden ihmejärjestelmänä. Tosin on 
Sombart käynyt vanhoilla päivillään jossain määrin me
lankoliseksi, hän ei puhu enää "korkeasta” kapitalismis
ta, vaan "myöhäiskapitalismista”. M utta "korkean” ka
pitalismin lakastuva kauneus korvataan sombartilaisessa 
myöhäisessä kapitalismissa lahjoittamalla sille vapaus 
kaikista vaarallisista ristiriidoista. Sombartin ennustuk
sissa annetaan kapitalismille rauhallista elämänaikaa
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sata vuotta tai niijlle main (s.o. juuri sellainen perspektii
vi, kuin minkä professorivanhus toivoisi itselleen). Herk- 
ner — hänkin meille jo ̂ vanhastaan tu ttu  figuuri — ei 
ole niin surumielinen kuin Sombart; hänen mielialansa 
on optimistisempi. Mainitussa konferenssissa hän esitti 
seuraavan idyllisen vertauksen:

"Ehkäpä siis kapitalism i on vanhaa viiniä sisältävän tynnyrin 
kaltainen, johon tuon tuostakin lisätään u u tta  sosialistista vii
niä, ja  niin viinin arvokas korkea ikä jä ä  entiselleen.”

Vahinko, ettei siellä ollut II Intemationalen päämar- 
xisti Karl Kautsky. Hän olisi varmaan arvelematta hy
väksynyt niin Sombartin rauhallisen ultra-imperialismin 
kuin Herknerin kapitalistis-sosialistisen optimisminkin. 
Hänhän kirjoittaa viimeisessä kirjassaan "Materialisti
nen historiankäsitys”:

"Kapitalism i on suoriutunut niin m onesta kriisistä, se on ky
ennyt m ukautum aan niin m oniin uusiin useinkin vallan häm 
m ästyttäviin ja  tavattom iin vaatim uksiin, e ttä  nykyään se näyt
tää  m eistä puhtaasti taloudelliselta kannalta katsottuna m e l 
k o i s t a  e l i n k y k y i s e m m ä l t ä  k u i n  p u o l i  v u o s i 
s a t a a  s i t t e n . ”

Kas sinne saakka on täm ä "marxismi” luisunut!
Mitä itse asiassa on tuo "organisoitu", "yhteenliitetty” 

kapitalismi, tuo kapitalistinen "suunnitelmallinen” ta
lous? Se on sitä, m itä finanssipääoma janoaa, mihin se 
pyrkii, m utta mihin sen on mahdoton päästä. Neuvosto
liiton kansantaloudessa käy työ 5-vuotissuunnitelman 
mukaan, m utta voiko mistään sen tapaisestakaan olla 
puhe kapitalistisessa maailmassa?!Wallstreet haaveilee esimerkiksi maailman rahamark- 
kinain täydellisestä kontrolloinnista ja säätäjäasemasta. 
Mutta — kuten heti tulemme näkemään — tuskin nuo 
haaveet ovat päässeet syntymään, kun ne jo pirstoutuvat 
raivokkaan pörssikeinottelun ja kireän kansainvälisen
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luottokriisin johdosta. Voiko kapitalistinen monopoli 
edes jossain yksityisessä maassa kokonaan hävittää kapi
talistisen kilpailun? Ei. Tuotantovälineiden valtava kes
kittyminen ja pääoman yhteenkokoontuminen ovat to
siaan suurenmoisia askelia työn yhteiskunnallistuttami- 
seen, se on kaikki totta. M utta totena pysyy myös se, et
tä  kapitalistinen monopoli voi olla olemassa vain yleises
sä kapitalistisessa ympäristössä, ja se merkitsee: tavara
tuotannon ympäristössä, jossa samalla vallitsee kilpailu. 
Kapitalistinen monopoli on alituisessa ja ratkaisematto
massa ristiriidassa yleiseen ympäristöönsä, kuten Lenin 
on osottanut Marxin opin pohjalla "Imperialismi-teok
sessaan. Muistutuksissaan "Pääoman" kolmanteen osaan 
Engels toteaa kapitalistien kohoavan pyrkimyksen kar
tellien ja trustien kautta tuotannon ja siis myös hintain 
ja voittojen säännöstelyyn, ja sanoo:

"On itsestään selvää, e ttä  nuo kokeet saattavat onnistua vain 
suhteellisen suotuisan taloussään vallitessa . . .  Jos tuotanto 
säännöstelyä kaipaakin, niin se ei tietenkään ole kapitalistien 
luokka, joka on sitä  kutsuttu  toteuttam aan itse teossa.” (Pää
oma, m.)

Työväenluokka on siihen työhön kutsuttu. Sen osoit
taa jo kaikkein pikaisin vertailu — tässä suhteessa — 
Neuvostoliiton talouden ja kapitalististen maiden talou
den välillä.

S o s i a l i s t i n e n  s u u n n i t e l m a t a l o u s
Teollisuustuotannon sentralisoinnin korkea aste, sa

malla kuin vapaalla kilpailulla on täysin alistettu osa; valtion u lkom aa n k a u p a n  monopoli; järkiperäinen suun
nitelmatalous, joka ulottuu paljon laajemmalle kuin teol
lisuuteen ja kauppaan, ulottuu maatalouteen — kaikki
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tuo, puhumattakaan tuon suunnitelmatalouden sosialis
tisesta luonteesta, jo pelkästään organisatiomuotona 
katsoen merkitsee sellaista tuotantovoiman valtaisan 
säästön mahdollisuutta, mikä ei ole mahdollista missään 
kapitalistisessa maassa. Otammepa vaikka yhden yksi
tyisen ilmiön kansantalouden varojen tuhlaamisesta ka
pitalistisissa maissa — lakkoliikkeiden aiheuttam at tap
piot — niin voimme helposti kuvitella, miten paljon Neu
vostoliiton taloudessa säästetään sillä, että täällä työvä
enluokka itse omistaa tuotantovälineet. Sitäpaitsi on 
otettava huomioon, että mikäli kapitalistisen monopolin 
todella onnistuu osittain hillitä vapaata kilpailua, niin 
se ei kapitalistisissa maissa tapahdu niin paljon yhteis
kunnan tuotantovoimien kehittämiseksi, kuin tämän ke
hityksen pidättämiseksi.

Neuvostoliitossa taas juuri kapitalistisen monopolin 
poistamisen kautta, työväenluokan monopolin pystyttä
misen kautta ovat yhteiskunnan tuotantovoimat vapau
tetut. Vieläpä sen huomattavan supistuksen Neuvostolii
ton kansainvälisissä taloudellisissa yhteyksissä, mikä joh
tuu siitä, että olemme kapitalismin ympäröiminä, korvaa 
suuressa määrin vapautuneiden, järkiperäisesti suunnat
tujen tuotantovoimien nousu Neuvostoliitossa.

Silläkin alalla, missä Neuvostoliiton sosialistisen, suun
nitelmallisen taloudenhoidon toteuttaminen on erikoisen 
vaikeata — nim ittäin maataloudessa — merkitsee 
NKP(b) :n nykyisen suuntauksen toteuttaminen valta
vaa askelta eteenpäin. Se suuntaus on maatalouden kol
lektivisointi (neuvostotilat, kollektiivitaloudet jne.). Yk
sistään kollektiivitaloudet, jotka nykyään käsittävät noin 
2,5—3 milj. hehtaaria, tulevat viisivuotiskauden lopulla 
käsittämään 25 milj. hehtaaria, so. kymmenen kertaa 
enemmän. Se merkitsee koko kansantalouden kehityksen 
tietoista, sosialistista johtamista, samalla tukemalla Neu-
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vostoliiton vähä- ja  keskivaraisen talonpoikaisten laajo
ja  joukkoja. Se merkitsee suurta ryntäystä talonpoikais- 
talouden sosialistista uudestirakentamista kohti ja työ
väenluokan johto-osan vakauttamista uusien tuotanto
muotojen kehittämisen pohjalla, liiton lujittam ista ta
lonpoikaiston perusjoukkojen kanssa.

"Suurten töiden" viisivuotissuunnitelman toteuttami
nen, mikä vaatii suunnatonta voimain jännitystä työvä
enluokan taholta, jo tta suoriuduttaisiin kapitalististen 
ainesten vastarinnasta, ja  jo tta maatalouden tavaton ta
kapajuisuus saataisiin poistetuksi, takaa sosialistisen 
sektorin ratkaisevan vahvistumisen sekä kaupungissa 
että maaseudulla, kansantalouden kapitalististen aines
ten vastaavasti heikentyessä.

Koska aikaisemmin puhuin kapitalististen maiden 
proletariaatin työehdoista kapitalistisen rationalisoinnin 
yhteydessä, niin pitää minun huomauttaa muutamista 
yksinkertaisista, m utta sangen luonteenomaisista tosi
seikoista työläisten työehtojen alalta Neuvostoliitossa. 
Neuvostoliitossa kohoaa työläisten palkka vuosi vuodelta. 
Sen lisäksi käytetään 10 pros. laitosten voitosta vuosit
tain työväenluokan elinolojen parantamiseen, siis tasa- 
suhtaisesti työn tuottavuuden nousun kanssa nousee työ
väenluokan osuus voitosta. Siihen vielä lisäksi yhteiskun
nallinen vakuutus, johon työläisiltä ei oteta kopeekkaa
kaan heidän työpalkastaan. He saavat kaikki vakuutuk
sen tuottam at edut työpalkkansa lisäksi. Yhteiskunnalli
sen vakuutuksen rahasto on nyt kasvanut 1.100 milj. rup
laan. Tähän kuuluvat vielä kaikki työläisille myönnetyt 
alennukset ja etuisuudet erilaisissa sivistys- ja oppilai
toksissa. Mitä työaikaan tulee, niin parastaikaa otetaan 
Neuvostoliitossa käytäntöön 7-tuntinen työpäivä. Lokakuuhun mennessä tänä vuonna siirtyy 20 pros. teollisuus
laitoksista 7-tuntiseen työpäivään, ja viisivuotiskauden
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loppuun mennessä pitää koko teollisuuden olla siirtynyt 
7-tuntiseen työpäivään. Kaivoksissa työskentelevillä on 
jo tätänykyä 6-tuntinen työpäivä, samoin on laita epä
terveellisissä ammateissa.

Tämä kaikki tekee ymmärrettäväksi kapitalistisen riis
ton kahleet ja  orjuuden harteiltaan suistamain ja  omaa 
sosialistista kotiaan rakentavain inhimillisten tuotanto- 
voimain innoittuneen luovan "kilpailun”. Tämä innoit
tunu t kilpailu tekee Neuvostoliitolle mahdolliseksi päästä 
kehityksensä vauhdissa paljon edelle kaikkein edisty- 
neimmistäkin kapitalistisista maista. Meillä, kapitalis
tisten maiden kommunisteilla, on täysi syy entistä enem
män tutkia Neuvostoliiton perusproblemeja, myöskin sen 
taloudellisen kehityksen problemeja ominamme ja  selvit
tää  miljoonille työläisille Neuvostoliitossa tapahtuvaa 
sosialistisen rakennustyön suurenmoista prosessia. Sen 
sijaan, että puhutaan kapitalistisen maailman vakaantu
misesta, missä ei ole käynnissä vakaantumis-, vaan va
kaantumisen järkkymisprosessi, on meillä täysi syy näyt
tää kuva elämästä siinä maailman ainoassa valtiossa, 
joka ei ainoastaan todella vakaannu, vaan luo myös so
sialismia.

I m p e r i a l i s m i n  r i s t i r i i d a t
Palaan takaisin kapitalistiseen maailmaan. Tietenkin 

on totta, että monopolistisen kapitalismin kehitys, mikä 
ei tapahdu pelkästään erillisissä maissa, vaan tietyssä 
määrin kansainvälisessäkin mitassa, heikentää yhä 
enemmän vapaiden markkinain sääntelevää merkitystä. 
Mutta mihin se johtaa? Tuleeko sen tilalle joku uusi 
yleissääntelijä? Ei tule. Kapitalistinen rationalisointi 
vahvisti tavattomasti esimerkiksi Saksan tuotannollista
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mahtia ja  kilpailukykyä, m utta missä kilpailla, miten 
kilpailla? sitä ei ole Saksan osalta ratkaistu. Voivatko 
kansainväliset yhtymät olla kapitalismin yleissään- 
telijöinä? Eivät missään tapauksessa. On esimerkiksi syn
tynyt jättiläismäisiä kansainvälisiä raaka-ainekartelleja, 
m utta ne aiheuttavat vastaavilla aloilla eri maissa pit
källisiä tuotantopulia. Niiden vaikutuksesta ilmeisesti 
kriisit vain saavat yhäkin suuremmassa määrin kansain
välisen luonteen.

Käy selväksi, mikä tärkeä merkitys on sillä Seikalla, 
että sentralisointi ei kapitalistisessa maailmassa tapah
du ainoastaan yhteen keskukseen, vaan useampiin suu
riin imperialistisiin keskuksiin, joiden edelleen kehitys 
ei käy samassa tahdissa. Mitä enemmän kapitalistisen 
maailmantalouden yleissääntelijän toiminta häiriintyy, 
sitä enemmän voivat rahamaailman eri johtoryhmät yrit
tää "säännöstellä” omalla riskillään ja  omaan malliinsa. 
Mutta ne sääntelevät toinen toistaan vastaan, kukin vain 
saadakseen omat ylivoittonsa. Ja se tietää hillitöntä tais
telua.

Siinä taistelussa voi esimerkiksi pääomain sijoittami
nen olla niinä pyyntilonkeroina, joilla kaapataan saalis 
vieraalta alueelta. Ei yksistään vastustajan siirtomaissa 
ja "vaikutusalueilla”, vaan vastustajan emämaissakin 
käytetään pääomain sijoitusta imperialistisena taistelu- 
aseena. Tyypillinen esimerkki tästä on Englannin "Ylei
nen sähköyhtiö”, missä englantilaiset ja amerikkalaiset 
pääomat käyvät keskenään mitä tuim inta taistelua, ja 
missä sinne tunkeutunut amerikkalainen pääoma osoit
taa pyrkivänsä vaikuttamaan ei vain koronkiskurina, 
vaan vahingontekijänä. Taloudellinen tuhonteko vastus
tajan linnoituksessa — miksipäs ei finanssi-harvainvalta 
siihenkin keinoon ryhtyisi? Vai olisiko se ehkä siivotto- 
mampaa kuin vakoilu, sanomalehdistön lahjominen ja
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muut ”kilpailu”-menetelmät, joiden avulla imperialismin 
korkeat diplomaatit toimivat kaikissa maissa ?.! Taiste
lu kaikilla aloilla, taistelu menekkimarkkinoista, raaka- 
ainelähteistä, pääoman vientialueista, ei vain osittaisista 
taloudellisista eduista, vaan oman taloudellisen alueen 
laajentamiseksi ja  nimenomaan toisten kustannuksella, 
koska maailma on jo jaettu. Taistelu herruudesta, taiste
lu monopoliasemasta — kas sitä on tosiasiassa kapitalis
tinen ’ 'suunnitelmatalous’ ’.

Näiden kapitalistisen maailman ristiriitain hämäämi
nen ja  etenkin näiden ristiriitain kärjistymisen kieltämi
nen — se on Sombartin ja Kautskyn tapaisten finanssi- 
pääoman "tieteellisten” puolustelijain kutsumus. Tässä 
he monasti käyttävät aika ovelia menetelmiä. Sombart 
esimerkiksi pelaa näennäisesti marxilaisilla fraaseilla, 
tuo esille joukon tosiseikkoja työn yhteiskunnallistumis- 
prosessista; hän tunnustaa nykyisen kapitalismin lois- 
luonteen, ei ennusta kapitalismin ijäistä elämää, vaan 
vähittäistä kuolemista, ehkä sadan vuoden kuluttua. Pro
fessori Schulz-Gävemitz sitävastoin on jo niin pelästy
nyt, että hän ennen mainitsemassamme Zurichin konfe
renssissa vastatessaan Sombartille lausui, ehkä vallan
kumous on sittenkin mahdollinen, sillä '

.. ovathan rauhansopim ukset koonneet Eurooppaan suuret 
dynam ilttivarastot” ja  "koskaan ei vallankumous voi puhjeta 
niin uhkeaan kukkaan kuin uusien sotien aikana”.

Jopa hän pelkää, että silloin ei ole kysymys vallanku
mouksesta vain Euroopassa, vaan kysymys "maailman 
vallankumouksesta, joka voi vakavasti uhata vieläpä 
englantilais-amerikkalaisen kapitalismin jättiläisiä”. 
"Euroopasta tulisi silloin — sanoo hän — Aasian niemi
maa, jolla olisi pelkästään arkeologinen merkitys”. Näet
te, minkälaisen kauhun valtaan on joutunut professo-
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rimme, joka itse ei näe muuta pelastusta kapitalistiselle 
maailmalle kuin kristillisen uskonnollisuuden rokotuk
sen, s.o. reseptin, jolla on "pelkästään arkeologinen mer
kitys”.

Miksi puhun tässä noista kapitalismin puolusteluis
ta? Siksi, että juuri nykyisenä ajanjaksona on mitä suu
rimmassa määrin tärkeätä antaa propagandassamme 
selvä kuva kapitalismin ristiriitojen kärjistymisestä.

Siinä cm juuri se kohta, johon meidän on kritiikkimme 
keskitettävä koko terävyydessään. Tietenkään ei vain 
kritiikkiä Sombartia, Kautskya, Hilferdingia ja Kumpp. 
vastaan. Myöskin itsekritiikkimme on tässä oltava erit
täin valppaana, jottei tehtäisi pienintäkään myönnytys
tä  tendensseille, jotka tavalla ta i toisella johtavat kapi
talismin vähitellen "kuolemisen” perspektiiveihin. Tässä 
suhteessa on meille varoittavana esimerkkinä sellaisen 
suuren vallankumouksellisen kuin Rosa Luxemburgin 
virheet, hän kun joutui harhateille tahtoessaan tehdä 
yksinkertaisen, puhtaasti taloudellisen kapitalismin pe
rikadon lain. En tiedä erehdynkö, kun minusta näyttää, 
että t. Vargankin esittämä "tendenssi työläisten luku
m äärän supistamiseen” (jonka hän yhdistää talonpoi
kain lopullisesti farmareiksi muuttamisprosessin ja  siir
tomaiden industrialisoimisprosessin kanssa), sisältää 
kapitalismin vähitellen kuolemisen uuden teorian idun. 
Pyrkimys kapitalismin välttämättömän perikadon mah
dollisimman selväpiirteiseen ja  tiiviiseen taloudelliseen 
perusteluun heijastaa itsessään täysin lakimääräistä tar
vetta. Jotta tuo tarve meidän propagandassamme tyydy
tettäisiin, niin neuvon tovereita ensiksi entistä perusteel
lisemmin tutkistelemaan ohjelmaamme ja  toiseksi tutkimaan enemmän Marxia. Mitä teemme uusilla kapitalis
min perikadon laeilla, kun Marx cm esittänyt tuon lain 
niin mainion selvästi ja iskevästi. Pyydän hiukan kärsi-

58
KOMMUNISTISEN INTERNATIONALEN KYSYMYKSIÄ



vällisyyttä; minusta tuntuu kuin kannattaisi muistiam
me virkistää lukemalla tässä tuon Marxin vanhan lain.

"Poliittisen taloustieteen kritiikin” esipuheessa esittää 
Marx yleisen lain, joka koskee niin kapitalistista kuin 
vanhempiakin tuotantotapoja:

"Tietyllä kehitysasteella joutuvat aineelliset tuotantovoim at 
ristiriitaan  olemassaolevani tuotantosuhteiden kanssa, tai, mikä 
on «minä, vain lalnopUlisesti lausuttuna, om istussuhteiden kans
sa, joiden sisällä ne siihen asti ovat kehittyneet. Nuo suhteet 
m uuttuvat tuotantovoim ien kehityksen muodoista niiden kah
leiksi. Yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi alkaa”.

Erikoisesti kapitalismin perikatoa koskee "Pääoman” I 
osan lopussa oleva tunnettu kohta:

”Pääomaykslnoikeus tulee sen tuotantotavan kahleeksi, joka 
on sen kanssa ja  sen suojassa kehittynyt. Tuotantovälineiden 
yhteenkokoontuminen ja  työn yhteiskunnallistum inen pääsevät 
kohtaan, m issä ne käyvät kapitalistisen vaippansa kanissa yh- 
teensopimattomiksi. Se räjäy tetään  rikki. K apitalistisen yksi
tyisomaisuuden kuolinhetki lyö. Pakkoluovuttajat pakkoluovu- 
tetaan .” (Pääoma I  osa, suom. s. 697).

Mitä merkitystä noilla Marxin vanhoilla lausunnoilla 
on meille nyt kuudenkymmenen vuoden kuluttua? Hy
vinkin suuri merkitys. Ne ovat tulleet m itä suurimmassa 
määrin ajakohtaisiksi, ne koskevat juuri nykyistä ajan
jaksoa, juuri nyt on tullut Marxin ennustama aika. Pää
oman monopolista on tullut "sen tuotantotavan kahle, 
joka sen kanssa ja  sen johdosta kohosi kukoistukseen". 
Tuotantovälineiden sentralisointi ja työn yhteiskunnal
listuminen ovat saavuttaneet sen tason, "jolloin ne eivät 
enää mahdu kapitalistiseen kuoreensa". Yhteiskunnallis
ten tuotantovoimien kehitys on jo ristiriidassa kapitalis
tisten omistussuhteiden kanssa.

Kautskyn ja Cunowin tapaiset marxismin ammattivää- 
rentäjät vääristelevät tässäkin hieman Marxin dialektiik-
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kaa. He tulkitsevat kysymystä aivan kuin Marx muka 
väittäisi, että kapitalismin loppu tulee vasta silloin, kun 
tuotantovoimien edelleen kehittyminen käy ihan mah
dottomaksi. Ja  siitä Cunow tekee johtopäätöksen: kapi
talismi elää siis vielä kauan. Kautsky taas, joka tahtoo 
näyttää viisaammalta ja "sosialistisemmaltakin” kuin 
Marx, vakuuttaa: Marx on erehtynyt, "kapitalismin lop
pu tulee jo aikaisemmin” (siis jo kapitalismin aikana!). 
Mutta Marx itse ei suinkaan ole tarkoittanut tuotanto
voimien edelleen kehittymisen ehdotonta pysähtymistä.

Laissaan ei Marx ota yhteiskunnan tuotantovoimia ei
kä kapitalistisia omistussuhteita liikkumattomina, staat
tisina suureina, vaan ottaa ne niiden määrätyssä, niille 
kiertämättömässä historiallisessa kehityksessä. Marxin 
mukaan kulkee kapitalististen omistussuhteiden kehitys 
monopoliin, pääoman yhä suurempaan keskittymiseen 
päin. Tuo keskitys merkitsee "muutamien kapitalistien 
harjoittamaa pakkoluovutusta moniin kapitalisteihin 
nähden”, ja johtaa "pääoman magnaattien lukumäärän" 
jatkuvaan pienenemiseen. (Ei työläisten, toveri Varga!), 
eikä välttäm ättä kaikkien kapitalistienkaan, vaan niiden 
magnaattien, jotka "anastavat ja monopolisoivat kaikki 
tuosta muuttumisprosessista koituvat edut” (työn yh
teiskunnallistuminen, tuotannon teknillinen kehitys jne.
— K.). Tämä kaikkihan sopii mainiosti nykyiseen finans- 
sipääoman aikakauteen. Tällä ei Marx sano? että kapita
listinen monopoli kehittyessään poistaisi kokonaan kapi
talistisen kilpailun.' Ei, hän sanoo täsmällisesti: "Pää
oman monopolista tulee (se merkitsee: on nyt jo tullut.
— K.) sen tuotantotavan kahle, joka sen kanssa ja  sen 
johdosta kohosi kukoistukseen”. Mistä tuotantotavasta 
on kysymys? Kapitalistisesta. Siis pääoman monopolista 
oli tuleva kapitalistisen tuotantotavan kahle. Onko se 
oikein? On. Se ilmenee ennen kaikkea kahdessa perus-
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kohdassa: pääoman monopoli vaikuttaa: 1) vapaan kil
pailun kahleena ja 2) tuotantovoimien vapaan kehityk
sen kahleena. Ne ovat ristiriitoja, joita on mahdoton 
ratkaista kapitalistisen järjestelmän vallitessa.

Mitä tuotantovoimien kehitykseen tulee, niin luonneh
tii Marx sitä seuraavasti:

”Käsi kädessä täm än yhteenkokoontumlsen kanssa, niin että  
m uutam at kapitalistit pakkoluovuttavat monien omaisuudet, ke
hittyy  työprosessin yhteiskunnallinen muoto yhä laajem pialai
seksi, tieteen tarkoituksenm ukainen teknillinen käyttäm inen, (ei 
siis ole kysymys tuotannollisen tekniikan kehityksen absoluutti
sesta estäm isestä, vaan päinvastoin absoluuttisesta kehittym i
sestä. — K.), m aan suunnitelm allinen käyttäm inen, työvälinei
den m uuttum inen ainoastaan yhteisesti käytettäviksi, kaikkien 
tuotantovälineiden säästö, käyttäm ällä n iitä  yhdistetyssä, yh
teiskunnallisessa työssä, kalkkien kansojen takertum inen m aa- 
iiTwanTng.rkkinn.in verkkoon ja  sen kau tta  kapitalistisen järjes
telm än kansainvälinen luonne.” (Pääoma I  osa, suom. s. 696.)

Miten Marxin mukaan ratkaistaan tällä tavalla kas
vavien yhteiskunnallisten tuotantovoimien ja samaan ai
kaan kasvavan pääoman monopolin yhteentörmäys? 
Proletariaatin vallankumouksellisen luokkataistelun 
kautta. Tärkeimmästä "yhteiskunnan tuotantovoimas
ta ”, ihmistyövoimasta, jona kapitalismin vallitessa on 
riistetty proletariaatti, tulee kapitalismin itsensä kautta 
sen haudankaivaja.

”. . .  kasvaa kurjuuden, sorron, orjuuden, rappeutum isen ja  
riiston m äärä, m utta myöskin yhä paisuvan ja  kapitalistisen 
tuotantoprosessin mekanismin itsensä kouluuttam an, yhdisty
neen ja  järjestyneen työläisiuokan suuttum us.” (Pääoma I  osa, 
suom. s. 697.)

Tuo työväenluokka pakkoluovuttaa pakkoluovuttajat, 
hävittää kapitalistisen yksityisomistuksen, särkee talou
dellisen ja  koko yhteiskunnallisen kehityksen kapitalis
tisen kuoren. Sellainen on se kapitalismin perikadon la
ki, jonka Marx esitti, ja  jonka kokonaan on Venäjän pro-
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letariaatin suuri vallankumous jo oikeaksi todistanut. 
Imperialismin nykyisellä aikakaudella on tuo laki käy
nyt ajankohtaiseksi koko imperialistiselle maailmalle. 
Meidän on käytävä säälimätöntä ideologista taistelua 
kaikkia yrityksiä vastaan revisioida tätä Marxin teoriaa, 
tehtävä se työläisille aivan ymmärrettäväksi ja selväksi, 
selvitettävä sitä ei abstraktisesta ei pelkästään Marxin 
sanoja toistamalla, vaan valaisemalla tuota lakia konk
reettisesti kapitalismin nykyisten perusristiriitojen poh
jalla.

L e n i n i l ä i s e n  k o n k r e t i s o i n n i n  
v ä l t t ä m ä t t ö m y y s

Tällöin on pidettävä lähtökohtana sitä Marxin opin 
käsittelytapaa, mikä oli Leninillä. Ensimmäinen perus
seikka konkretisoinnissa on Leninillä se, että alleviiva
taan imperialismin vallitessa tapahtuvan kehityksen 
epätasaisuus eri tuotantoaloilla, kaupungeissa ja maa
seudulla, eri maissa ja maanosissa: tähän liittyy yhtäältä 
taloudellisen ja  poliittisen taistelun kärjistyminen eri im
perialististen valtojen välillä, ja  koska maailma on jo 
jaettu imperialistien kesken, siirtomaissa, ja maailman 
herruudesta käytävien imperialististen sotien kiertämät- 
tömyys. Toisaalta liittyy tähän talonpoikaiskysymyksen 
ja  kansallisuuskysymyksen erikoinen osuus luokkatais
telussa nykyisenä kautena ja  myös siirtomaiden vapaus
taistelun ensiluokkainen merkitys. M utta kaikkein par
haana Marxin teorian ’ 'konkretisointina” on Neuvosto
liiton olemassaolo ja  sen merkitys proletaarisen maail
manvallankumouksen tukikohtana. t

Kaikki se, mitä leninismi on tuonut Marxin oppiin, sitä konkretisoimalla, ei millään tavalla merkitse Marxin lain 
muuttamista. Päinvastoin. Kaikki imperialismin ratkai-
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sevimmat ristiriidat juontavat nykyisenäkin aikajakso
na juurensa niistä perusristiriidoista, jotka Marxin laki 
toteaa. Eikö esimerkiksi englantilais-amerikkalaisen an
tagonismin kärjistyminen ole ilmaus siitä, että pääoman 
monopolista on tullut kapitalistisen tuotantotavan kah
le? Nuo kahleet tuntevat nyt kyllin selvästi niin kum
mankin maan kapitalistit kuin työläiset ja työttömätkin. 
Englannin kapitalisteista tuntuu vain, että Amerikan 
pääoman monopolista on tullut Englannin kapitalismin 
kahle ja Yhdysvaltain porvaristosta asia näyttää olevan 
päinvastoin. Siitä taistelu. Tai Intian tuotantovoimien 
kehitys — eikö se ole Englannin imperialismin pääoman 
monopolin kahleissa? Eikö Kiinan kehitystä kahlehdi 
Englannin ja Japanin monopoli? Kahlehtii. Sama kapi
talismin rengas on myös poikkiteloin Neuvostoliiton tuo
tantovoimien täyden kehittämisen tiellä.

Meidän ei pidä hetkeksikään jättää huomioonottamat
ta  sitä, m itä Lenin korosti: ”Tämä ristiriitain kärjistymi
nen on historiallisen siirtymiskauden — imperialismin 
kauden — kaikkein mahtavin käyttövoima”. Näin käsit
ti suuri vallankumouksellinen marxisti kysymyksen. Eikä 
se ole koskaan ollut niin oikein ja to tta kuki imperialis
min nykyisellä kaudella.

n . Kansainvälisen politiikan huom attavim m at ajankohtaiset 
ristiriidat

N e u v o s t o l i i t t o  j a  k a p i t a l i s t i n e n
m a a i l m a/

Rinnan Neuvostoliiton sosialistisen kehityksen ja lu
jittumisen kanssa vahvistuu sen kansainvälinen vaiku
tus ja voimistuu proletariaatin aktiivisuus ja kaikkien
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maiden työtätekevien joukkojen Neuvostoliitolle antama 
aktiivinen tuki. M utta sitä enemmän kasvaa imperialis
min rosvomainen hyökkäysinto Neuvostoliittoa vastaan. 
Neuvostoliittoa saartavan kapitalistisen ympäristön im
perialistisen ruokahalun kasvamisen johdosta ja sen si
säisten taloudellisten vaikeuksien aiheuttaman voimistu
neen pyrkimyksen johdosta avata valtava potentsiaali- 
nen menekkimarkkina-alue, ovat ristiriidat kapitalistis
ten maiden ja Neuvostoliiton välillä kapitalismin suhteel
lisen vakaantumisen ensimäisten vuosien jälkeen jou
tuneet uuteen, kärjistyneeseen vaiheeseen. Ei ajeta vain 
vihamielistä politiikkaa ja ylläpidetä finanssisaartoa, 
vaan valmistellaan mitä julkeimmalla tavalla suoranai
sesti sotaa Neuvostoliittoa vastaan.

Sitä todistavat Neuvostoliittoon rajoittuvien valtioiden 
kuumeinen varustautuminen, Puolan ja Romanian eri
laiset sotilaalliset sopimukset, Ranskan pääesikunnan 
aktiivinen, johtava osanotto puolalais-romanialaisen ar
meijan järjestämiseen ja valmentamiseen, Englannin sa
lajuonet Neuvostoliittoa vastaan Afganistanin alueella 
(valko-buharalaisten rosvojen hyökkäykset Neuvostota
savallan alueelle) ja Kiinassa (poliisien hyökkäys neu- 
vostokonsulaattiin ym.). Englantilais-ranskalaisessa neu
vostovastaisessa blokissa on viime aikana yhä selvemmin 
piirtynyt esiin Ranskan imperialismin osuus sodan jär
jestäjänä Neuvostoliittoa vastaan. Tällä sodalla pyrkii 
Ranskan imperialismi itäisten vasalliensa — Puolan, 
Tshekkoslovakian, Jugoslavian, Romanian — avulla ot
tam aan ratkaisevan askeleen koko Euroopan manner
maan alistamiseksi välittömän tai välillisen herruutensa 
alle.Tietenkään ei kapitalististen valtojen ajama sotapoli
tiikka Neuvostoliittoa vastaan merkitse sitä, että ne olisivat yksimielisiä niin sanotussa ”Venäjän-kysymykses-
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sä”. Kaukana siitä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Rosvojen 
kesken ei voi olla täyttä yksimielisyyttä, kuten Lenin 
sanoi.Englannissa on nyt päässyt valtaan MacDonaldin hal
litus. Miten se tuntuu Neuvostoliittoa vastaan, tähdätys
sä sotapolitiikassa? Minusta se merkitsee askelta taakse
päin, jotta sitten otettaisiin kaksi askelta eteenpäin. 
Itse Englannin porvaristokaan ei ollut täysin yksituu
maista politiikassaan Neuvostoliittoon nähden. Cham- 
berlain ja Baldwin jännittivät sotapolitiikkaa niin paljon 
kuin vain voivat, m utta eivät täysin onnistuneet. Mac 
Donaldin tehtäväksi on uskottu saman politiikan jatka
minen kiertoteitse.

II Internationalen puolueet suhtautuvat Neuvostoliit- 
tooon yleensä hyökkäävämmin kuin monet kapitalisti- 
piirit. Se liittyy välittömästi niiden tehtävään olla porva
riston vastavallankumouksen asiamiehinä työväenliik
keessä. Kapitalistisissa maissa tapahtuva proletariaatin. 
vallankumoukseUistumisprosessi tekee niiden kaikkien 
poliittisen olemasaalon uhatuksi, ja Neuvostoliiton sosia
listinen rakennustyö vaikuttaa tähän prosessiin välittö
mästi. Se näöltään huomattava ero, mikä on Englannin 
labour-puolueen hallituksen "pasifistisen” politiikan ja 
esimerkiksi Saksan sosialidemokratian avoimen sosiali- 
fasistisen politiikan välillä, on itse asiassa aivan vähäpä
töinen, ohimenevä aste-ero. Mutta siitä puhun vähän 
myöhemmin.

S a k s a n  p o r v a r i s t o n  k a n s a i n 
v ä l i n e n  a s e m a

Saksan porvariston ulkopolitiikassa voi ensi kädessä 
todeta yleisen tendenssin neuvostovastaisen politiikan 
-vahvistumiseen. Mutta ellei ota huomioon vain tätä puol-
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ta, vaan koko sen ulkopoliittisen tilanteen, missä Saksan 
porvaristo nykyään on, niin osoittautuuu, että sen aseina 
on tavattoman ristiriitainen. Selvänä oireena siitä on 
jopa Saksan fasismin jakautuminen kahteen leiriin: so- 
siali-fasismiin ja "saksalais-natsionalismiin”, joiden kes
ken vallitsee tarkoituksellinen työnjako. Sosialidemo
kraattien, keskustan ja Stresemannin viime vuosina tiu
kasti puolustama Saksan uuden imperialismin n.s. ”sopi- 
mispolitiikka” englantilais-ranskalaisen blokin kanssa 
asettaa johtavaksi tavoitteekseen ennen kaikkea Saksan 
kapitalismin sisäiselle vakaantumiselle välttämättömien 
ehtojen luomisen, vaikkapa sillä hinnalla, että Ranskalle 
tunnustetaan hegemonia Euroopan mannermaalla. Kor
vaukseksi Versaillesin rauhansopimuksen tärkeimpien 
ehtojen lojaalisesta täyttämisestä, englantilais-ranskalai
sen blokin yleisen taantumuksellisen Euroopan-politiikan 
tukemisesta, Saksa esittää vaatimuksia, että sille annet
taisiin joitakin siirtomaamandaatteja ym. Mutta kun jo 
alun perin on ollut selvää, että toivo siirtomaamandaat- 
tien saannista Ententen armosta on roikkunut ilmassa, 
niin ei pelkkä ”täyttämispolitiikkakaan” ole voinut Sak
san porvaristoa tyydyttää. Se ei aio tyytyä pelkästään 
siihen, että saa Saksan proletariaatista pumputa parin 
kolmen sukupolven ajan hirvittävän suuret sotaverot En- 
tentelle annettavaksi; etujensa kannalta sitä kiinnostaa 
Itävallan yhdistäminen Saksaan, itäisten rajojen oikomi
nen, ja erittäinkin aikoo se päästä siihen, että saa oikeu
den avoimeen aseistamiseen. Tavattomasti kiinnostaa 
sitä Venäjän menekkimarkkinain valtaaminen, m utta 
tietenkin valtaaminen sille itselleen, eikä suinkaan Puo
lalle ja Ranskalle. Sitä eivät lainkaan miellytä Ranskan ja Puolan lisääntyvän laajentumisen tulevaisuudennäkö- 
alat, jotka uhkaavat panna sen vasaran ja alasimen vä-
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liin. Tuo Saksan uusimperiaiismin ristiriitainen asema 
tuli ilmi myös viime neuvotteluissa sotakorvauskysymyk- 
sestä Pariisissa.

K y s y m y s  s o t a k o r v a u k s i s t a
Kymmenen vuotta sitten, jolloin Hermann Möller alle

kirjoitti Versaillesin sopimuksen, ei korvauskysymys ollut 
niin mutkikas kuin nyt. Silloin sanottiin suoraan: "Sak
san on maksettava ja maksettava paljon, ja ellei se mak
sa, niin lyömme sitä, lyömme kuin vierasta sikaa.” Ja sitä 
tosiaankin lyötiin. Itä-Saksaan muodostettiin Puolan 
käytävä, Länsi-Saksassa miehitettiin laajoja alueita, 
koko maa saarrettiin ja pantiin muurien sisään. Kuluu 
sitten muutamia vuosia ja taas osoittautuu paikkansa
pitäväksi vanha sananlasku: ”ei ole niin korkeata muu
ria, jonka yli ei kultakuormaa kantava aasi pääsisi” 
(meidän päivinämme ei kultakuormaa kantavaa aasia 
enää sanota aasiksi). Amerikasta virtasi dollareita ja 
Saksa alkoi maksaa dollareilla. Se oli käännekohta.

Kymmenen vuotta sitten ollessaan Versaillesissa julisti 
"pyhä” Wilson Amerikan pääoman nimessä liittolaisille: 
"Minä olen kaikkien kansojen itsemääräämisoikeuden 
kannalla, tehkää siis m itä ikinä haluatte, m utta yhdellä 
ehdolla: maksakaa minulle viimeistä dollaria myöten 
kaikki, m itä olette minulle velkaa; mistä te rahat otatte, 
se on minulle samantekevää, ja jos te tällöin ette tule 
pitäneeksi arvossa muiden kansojen itsemääräämisoi
keutta, voin minä kääntyä selin, jotta en sitä näkisi. . . ” 
Dawesin ja Youngin metodi taas on toinen. Amerikka 
— sanoi Lenin jo vuonna 1920 — ryöstää maailmaa 
toistaiseksi "omaperäisellä” tavalla, kaupallisesti. Se il
menee sotakorvausprobleemin nykyisessäkin ratkaisussa:
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Saksasta kutsutaan pois poliittiset komissaaritpa niiden 
sijaan lähetetään pankkikomissaarit, aluemiehityksen 
sotilaallisten metodien sijaan tulee uuden kansainväli
sen sotakorvauspankin finanssi-salajuonittelu, sotakor- 
vausmaksujen mahdollisimman suuri rahassa suoritta
minen, transfer-suojan poisto ja Saksan sotakorvausvel- 
kojen kaupallinen mobilisointi.

Minkälainen oli Pariisin pelipöydän ääreen kokoontu
neiden neljän pelurin suunnitelma? Ranskan hallituk
sen vedot muistuttivat eniten alkuperäistä versaillelaista 
kantaa: kiskoa Saksalta sotakorvausmaksuja niin paljon 
kuin suinkin, eikä antaa tippaakaan perään Saksan im
perialistiselle paineelle. Sotakorvaussummien suuruu
teen nähden oli Banskan hallituksen pakko suostua 
myönnytyksiin tosin sen kannalta kokolailla ymmärret
tävässä muodossa: lähivuosina saa Ranskan imperialis
mi sangen paljon rahaa (korvausmaksujen kaupallistut- 
tamisen kautta), m utta tietysti tulevaisuuden kustan
nuksella ja hintana se, että luopuu välittömästä Saksan 
kolonialisoimispolitiikasta. Tämä muoto on Ranskan 
imperialismin mieleen, sillä eihän niin kukaan tiedä, 
m iltä maailma näyttää 37 tai 58 vuoden päästä, ja  niin 
on jokainen lähivuosina taskussa kilisevä frangi paljon suuriarvoisempi kuin kaikkein houkuttelevimmat tule
vaisuudenlupaukset. Niinpä sen suostumus perustuikin 
sangen tosioloisiin laskelmiin.

Mitä laskelmia Saksiin ”sovittelu”-poliitikot tekivät 
käydessään Pariisissa sopimuksentekoon? He puhuivat: 
"Vaikka emme olekaan maksukykyisiä — minkä seikan 
asiantuntijamme voivat todistaa — niin olemme me kui
tenkin valmiit maksamaan kaiken, vieläpä enemmänkin 
kuin m itä teidän asiantuntijanne pitävät mahdollisena, 
jos vain annatte meille muutamia siirtomaamandaatte- 
ja” jne. Tässä hengessä puhuivat Pariisissa varsinkin
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Saksan epäviralliset edustajat (suoraan tai kautta ran
tain) . Tuo naiivi Englannin ja Ranskan armollisella luvalla käyvän siirtomaa-expansion tulevaisuusnäköaloilla 
spekuloiminen ajoi Pariisissa auttamattomasti karille.

Englannin hallitus pyrki Pariisissa saamaan Saksan 
tiukemmin sidotuksi englantilais-ranskalaiseen blokkiin 
(tietenkin niin, ettei siitä kuitenkaan tulisi rahallista 
tappiota), ja ehkä jossain sopivassa käänteessä riitaan- 
nuttamaankin Saksa Yhdysvaltain kanssa, ensi kädessä 
yhdistämällä korvausmaksukysymykseen vaatimuksen 
niiden velkain pienentämisestä, jotka liittolaismaat ovat 
maksamassa Yhdysvalloille. Sekin laskelma jäi huomat
tavalta osaltaan toteutumatta.

Mitä tulee Amerikan imperialismiin, jota Pariisissa 
edusti Morganin firma, niin se ilmaisi olevansa valmis 
rupeamaan finanssivälittäjäksi Saksan ostamiseksi irti 
Ranskan harjoittaman välittömän kolonisatiopolitiikan 
pihdeistä, m utta hyvää taloudellista ja poliittista välit- 
täjäpalkkiota vastaan: palkkiona perspektiivi Saksan vä
hitellen alistamisesta oman määräävän finanssikontrol- 
linsa alle ja tuon kontrollin käyttämisestä Amerikan fi- 
nanssikontrollin tukikohtana Euroopan muihin osiin 
nähden ja tulevaisuudessa mahdollisesti myöskin poliitti
sena vastapainona Englannin imperialismille. Minusta 
näyttää, että Youngin suunnitelman johdosta tuon Ame
rikan pelin onnistumismahdollisuudet kasvoivat huomat
tavasti. Ilman Amerikan pääoman osanottoa ei neuvot
teluista olisi yleensä tullut mitään. Amerikkalaiset tie
tävät, että tuo "afääri” vaatii pääomaa, m utta amerik- 
kalaisillahan on tavattoman kehittynyt finanssitekniik- 
ka, so. taito hankkia tehokkaan vallan ja kontrollin pa
nemalla likoon verrattain pieniä pääomia.
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Y h d y s v a l l a t  ja S a k s a
Itse asiassa on Amerikan imperialismin asenne vii

meisten kymmenen vuoden kuluessa oleellisesti m uuttu
nut. Monroe-oppi on hyvä, m utta se ei riitä enää ame
rikkalaiselle imperialismille. Amerikan pääomain vienti 
on alkanut näytellä valtavaa osaa. Ja koska kerran Yh
dysvaltain pääomain suurvienti on jo käynnissä, niin 
miksi viedä sitä vain Kiinaan ja ylipäänsä takapajuisiin 
maihin; Saksan kaltainen korkealle kehittynyt teolli
suusmaa on ainakin yhtä sopiva Amerikan rahapääoman 
kasaamistärkoituksiin; jopa otettaisiin Saksa avosylin 
Amerikan kontrolloimaksi vasallivaltioksi. . .  Tämänta
paiset spekulatiot ovat viime aikoina tavan takaa vilah
delleet eräiden amerikkalaisten finanssipiirien lausun
noissa. Erittäin kuvaava on ”New-Yorkin National City 
Bankin bulletiinin” antam a neuvo Saksan sotakorvaus- 
probleemiin: Saksan on tehtävä enemmän työtä ja syö
tävä vähemmän.

Youngin suunnitelman mukaan on Saksan maksettava 
paljon, m utta Saksan kapitalismin menekkimahdolli- 
suuksien laajenemista ei ole edellytetty. Tätä tavatto
man tärkeätä kysymystä ei Pariisissa edes käsitelty. Voi
ko Saksa maksaa vai ei? Viimeisessä kirjoituksessaan 
pitää Keynes sitä mahdottomana, m utta t. Varga arve
lee sen olevan mahdollista. Ja  sentähden sanomme varo
vasti: Mitä tapahtuu 37 tai 58 vuoden kuluttua, se on eri 
kysymys (josta meillä on oma mielipiteemme). Mutta 
lähivuosiin nähden voimme varmuudella ennustaa Youn
gin suunnitelman toteuttamisen tiellä olevan tavattomia 
vaikeuksia. Mainitsin jo, että Saksan porvaristo puolestaan on kaikkea muuta kuin halukas tyytymään vuodes
ta  toiseen sotakorvausten maksajan vaatimattomaan 
osaan. Sekin haluaa ajaa imperialistista politiikkaa.
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Tuon politiikan prosessissa on Saksan pakko jossakin 
määrin päästä imperialististen maailnianvoimien ole
massaolevan järjestelmän sisään. M utta siinä järjestel
mässä on paljon räikeitä ristiriitoja; asenteen selkeä 
määrittely niiden suhteen ei suinkaan ole helppo tehtävä 
riittäm ättöm ästi aseistetulle Saksan porvaristolle.

Merkitseekö sotakorvaus-pulman nykyinen ratkaise- 
xnisyritys imperialististen ristiriitani "sovittamista”, ku
ten t. Varga arvelee korjausehdotuksessaan teesiluonnok- 
seemme? Ei. Toinen asia on niiden sovittamisen yrittä
minen, ja tykkänään toinen asia tulokset mihin pääs
tään. Itse Youngin komissio laatimassaan mietinnössä 
pukee epäilyksensä sanoiksi näin:

”Jos niiden (asianosaisten) suhtautum istavassa ilmenee viha
m ielisyyttä tai edes epäluottam usta ta i jos heissä ilmenee ten
denssejä aiheuttaa ta i jatkaa yksipuolista taloudellista eristä
m istä (dlskrim inatiota), niin järjestelysuunnltelm am m e, joka 
on täysin toteutettavissa, jos siihen on hyvää tahtoa, kohtaa, 
ennemmin ta i myöhemmin, vaikeuksia, niin e ttä  sitkeä, pitkä
aikainen kärsivällisyyttä kysyvä työ Euroopan jälleenrakenta
miseksi huom attavasti pitkistyy. Sillä jos hyvää tahtoa ja  kes
kinäistä luottam usta puuttuu, eivät m itkään sopimukset ja  ta 
keet ole m inkään arvoisia.”

Imperialististen ristiriitani vallitessa on sangen toivo
tonta luottaa "hyvään tahtoon’. Voiko todellakin kuvi
tella, etteivät nykyiset imperialismin ristiriidat antaisi 
tuntea itseään esimerkiksi kansainvälisen reparatiopan- 
kin sisällä? Enpä luule. En kajoa tässä Saksan sisäis
ten luokkavastakohtien kärjistymisen perspektiiveihin, 
— siitä puhumme myöhemmin. Mutta ensiksikin eng- 
lantilais-amerikkalaisella ristiriidalla ei sotakorvauskysy- 
myksen tällaisen ratkaisun seurauksena ole mitään mah
dollisuuksia lieventymiseen, päinvastoin sen pitää kär-
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jistyä. Toiseksi Saksan ja  Ranskan suhteet kärjistyvät. 
Ja  kolmanneksi — seuraava tulevaisuusnäköala: Youn
gin suunnitelmaa toteutettaessa nousee eteen tavatto
mia vaikeuksia, ä llä  menekkimarkkin akysymys käy 
Saksalle mahdottomaksi ratkaista. Mistä sen ratkaisua 
etsitään? Siitäkö, että Saksalle annetaan joitakin siirto
maita Afrikasta? Naurettavaa on siitä puhuakaan. Rat
kaisua haetaan kaikkialta, m utta ensi kädessä idästä, 
Neuvostoliitosta. Ei millekään maalle Neuvostoliiton 
markkinat ole niin tähdelliset kuin juuri Saksalle. Kapi
talistisen maailman painostus Neuvostoliittoa vastaan 
tulee kasvamaan. Ja vanha tunnuslause: "Saksan on 
maksettava", voi vähitellen m uuttua uudeksi tunnus
lauseeksi:: "Venäjän on maksettava, Venäjän on ostet
tava." (”Ja ellei se tahdo, niin koko kapitalistinen maail
ma puristaa Neuvostoliiton saartorenkaaseen!") Tämä 
voi olla aiheena jo MacDonaldin ja Hooverin tulevassa 
neuvottelussa. Mitä taas niihin suurkeinottelijoihin tu
lee, jotka tulevat istumaan kansainvälisessä reparatio- 
pankissa, niin he tulevat aivan varmasti ajamaan voi
makkaampaa painostuspolitiikkaa Neuvostoliittoon näh
den. Silloin ajetaan neuvostovastaista politiikkaa Ame
rikan imperialismin siihen välittömästi osaaottaessa, eh
käpä sen johdollakin. Ja  se merkitsee pitkää askelta 
eteenpäin yleiskapitalistisen yleisrintaman luomisen tiel
lä Neuvostoliittoa vastaan.

E n g l a n n i n  j a  A m e r i k a n  v ä l i n e n  
r i s t i r i i t a

Se, että Versaillesin sopimuksen vanhat puitteet käyvät a h ta ik s i A m erikan imperialismin laajenemiselle, ei 
tule ilmi pelkästään Saksan sotakorvausprobleemin yh-
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teydessä. Englannin, Ranskan ja Japanin Iaajentumis- 
politiikka voi helpommin kehittyä Versaillesin sopimuk
sen pohjalla. Päinvastoin Yhdysvaltain laajentumisen 
on Amerikan mantereen ulkopuolella ollut toistaiseksi 
tyydyttävä pääasiallisesti taloudellisiin valtauksiin. Ei 
vain Euroopan tule olla avoinna Amerikan finanssieks- 
pansiolle, ei vain kaikkien merten vapaus, vaan ovet auki 
kaikille mantereille — se on nyt Amerikan imperialismin 
tunnuslause. Monroen oppi on hyvä, m utta ei enää kyl
lin avara tuolle taloudellisessa suhteessa väkevästi lujit
tuneelle imperialismille. Ovet kiinni Amerikan mante
reelle, m utta selki selälleen kaikkiin muihin.

Englannin ja Amerikan pääoman välinen taistelu saa 
yhä laajemmat m ittasuhteet ja terävämmät muodot. 
Etelä-Amerikassa me nykyään näemme siitä mainion 
kuvan. Ja  taloudellinen taistelu m uuttuu vääjäämättö
mästi poliittiseksi taisteluksi. Aseistautumis-kilpajuoksu 
alkaa saada kuumeisen luonteen kummallakin puolen.

Estävätkö nuo molemminpuoliset sotavalmistukset 
keskustelemasta edelleenkin "aseistautumisen rajoitta
misesta”, "rauhan tukemisesta” ja  "sotien kieltämises
tä ’. Eivät lainkaan. Pasifistiset neuvottelutkin ovat 
välttämätön etappi sodan valmisteluissa. Sen me hyvin 
tiedämme niiden neuvottelujen historiasta, joita käytiin 
Saksan, Englannin ja  Ranskan kesken viime imperialisti
sen maailmansodan kynnyksellä. Niiden neuvottelujen 
"menestyksistähän" toitotti koko kapitalistinen sanoma
lehdistö yötä päivää, ja  arvelivatpa jotkut valtiomiehet, 
että rauhallisen ratkaisun mahdollisuudet olivat huo
m attavasti suurenneet juuri sillä hetkellä, kun yhtäkkiä, 
odottamatta, sota syttyi. Tuotta yttätyksettisyydellä, 
odottamattomuudetta on yhtä oleellinen merkitys impe
rialistisen maailman sodan syttymiselle kuin edelläkäy- 
villä pasifistisilla neuvotteluilla.
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Tällaiset neuvottelut ovat välttämättömiä monelta eri 
kannalta. Jo oman kansan suurten joukkojen valmenta
miseksi sodan varalta ovat pasifistiset neuvottelut ja 
tunnukset välttämättömiä. Varsinkin kaikilla tuoreessa 
muistissa olevan viime imperialistisen sodan kokemuksen 
jälkeen on imperialistien laajalti operoitava pasifistisilla 
tunnuslauseilla ihan sodan julistamishetkeen asti. Tuo 
diplomaattinen peli on välttäm ätöntä myös liittolaisista 
taisteltaessa ja sitten sitä varten, että olisi mahdollista 
valita kaikkein otollisin hetki sodan alkamiselle.

Uusi imperialistinen maailmansota on näet m itä suu
rimmassa määrin uhkayritys. Katsomme sitä esimer
kiksi Englannin porvariston näkökannalta. Tästä sodas
tahan tulee sellainen voimainkoetus, jolloin koko Britan
nian imperiumin kohtalo pannaan yhden kortin varaan. 
On varsin käsitettävää, että Englannin porvaristolla ei 
ole luontoa suorastaan jouduttaa tuota sotaa yrittäm ättä 
ensin siirtää sitä tuonnemmaksi, yrittäm ättä ensin pääs
tä  imperialistisiin tarkoitusperiinsä ilman sotaa, mikäli 
se mahdollista on. Amerikankaan imperialismilla ei ny
kyään ole erikoista syytä jouduttaa tuota sotaa, sillä 
Amerikan hyväksi tekee aika työtä. Tällaisissa olosuh
teissa eivät imperialististen hallitusten neuvottelut rau
han säilyttämisestä ole mitään muuta kuin taistelua 
edullisimmista sodankäynnin ehdoista, ja siinä mielessä 
ne ovat yksi sodan valmistelun välttämättömistä menet
telytavoista.

MacDonald tahtoo nyt sopia välittömästi Hooverin 
kanssa jopa rauhan periaatteista! Suurten objektiivis
ten ristiriitojen tosiasialliseen kärjistymiseen se vaikut
taa hyvin vähän. Tietysti ei aina käydä pelkästään tuol
laisia joutavia keskusteluja ja neuvotteluja, vaan silloin 
tällöin voidaan myös tehdä juhlallisia sopimuksia ja sopi
muskirjoja. Mutta yksi asia on varma, aseistamiskilpa-
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Juoksu tulee jatkumaan, taloudellinen ja poliittinen tais
telu yhä kärjistymään, ja  valtava yhteentörmäys lähenee.

Poliittisen ilmapiirin jännittyneisyys lisääntyy, koko 
maailmassa niin maailman imperialismin ja Neuvosto
liiton välisten ristiriitain ympärillä kuin myös Englannin 
ja  Amerikan vastakohdan ympärillä. Viimemainitun vas
takohdan yhteydessä tapahtuu suuri voimien uudestaan- 
ryhmittyminen. Kanadaa ja Australiaa vetää Amerikan 
imperialismi vaikutuspiiriinsä kuin jättiläismagneetti. 
Italian on omaksuttava- tietty asenne ja se taipuu yhä 
enemmän Amerikalle ystävälliseen suuntaan. Japanin
kin on määriteltävä kantansa; sitä vetää Englannin lei
riin. Britannian imperiumin tärkeimmissä siirtomaissa 
tuntuu tuon ristiriidan vaikutus jo enemmän tai vähem
män selvästi. Tällöin käyttää Amerikan imperialismi 
nykyään ovelasti hyväkseen sitä mahdollisuutta, jonka 
objektiiviset olosuhteet sille tarjoavat, operoida vieraille 
vaikutusalueille tunkeutuessaan toistaiseksi jonkin ver
ran toisin menetelmin ja tunnuslausein kuin Englannin 
ja  Japanin imperialismi, esimerkiksi “kansojen itsemää
räämisoikeuden” tunnuksin — muistamme Amerikan 
viittausta Egyptiin Kelloggin sopimuksen yhteydessä — 
tai tunnuksin: ovet auki Kiinaan! Tällä on m äärätty 
vaikutus siirtomaiden kansallisreformistisen porvariston 
suuntautumiseen nähden.

K i i n a n  a s e m a
Taloudelliseen mahtiinsa nojaten panevat Yhdysvallat 

Kiinassa silmämääräkseen taloudellisten hallitsevien 
k u k k u la in  valtaamisen, keskushallituksen alistamisen 
finanssisuhteessa ja diplomaattisesti, toivoen siten saa
vansa korvatuksi sen, ettei sillä ole alueellisia vaikutus-
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piirejä, jollaisia Englannilla ja Japanilla on Kiinassa, ja 
ottaakseen tarpeellisella hetkellä käytäntöön väkivalta- 
menetelmät. Osa Kiinan porvaristoa elättelee sitä har
haa, että sen onnistuu käyttämällä hyväkseen eri impe
rialististen valtojen kilpailua, ja ensi kädessä Yhdysval
tain tukemana, saada huomattavaa menestystä Kiinan 
itsenäiselle kehitykselle. Tosiasiassa ei Kiinan porvaristo 
voi saada mitään m uuta kilin sellaisia "oikeuksia”, jotka 
kullakin hetkellä vastaavat tämän tai tuon suurvallan 
imperialistisen politiikan päämääriä. Mitä esim. m erkit
see Kiinan muodollinen tulliautonomia? Muistatte, mi
ten trotskilaiset suurentelivat tuon kysymyksen merki
tystä, jota he pitävät Kiinan vallankumouksen milteipa 
ratkaisevana probleemina. No, nyt on Nankingin halli
tus saanut tulliautonomian, m utta voimassaoleva tulli
tariffi ei ole mitään m uuta kuin finanssitariffi, joka tu 
lee jossain määrin auttam aan hallituksen tulojen lisään
tymistä, m utta joka ei lainkaan vastaa maan tuotanto
voimien kehityksen etuja. Tietenkin on eräänlainen, jos
kin toistaiseksi sangen vaikeutunut kansallisen kapita
lismin kasvu Kiinassa lähiaikoina mahdollinen ja  luul
tava. Siihen liittyvä sisäinen pyrkimys tuotantovoimien 
kehittymiseen itsenäisellä kansallisella pohjalla tulee 
kuitenkin aina törmäämään maailman imperialismin 
siirtomaaorjuutuspyrkimyksiin. Täydellä varmuudella 
voi sanoa, että näissä yhteentörmäyksissä tulee Kiinan 
porvaristo joka kerran kavaltamaan kansallisen itsenäi
syyden edut. Tuo Kiinan porvariston kapitulatio-politiik- 
ka johtuu yhtäältä siitä, että sen välittömät edut ovat 
kasvettuneet yhteen eri imperialististen ryhmien pää
oman kanssa ja toisaalta siitä valtavasta luokkavastar 
kohtien kärjistymisestä, mikä tapahtui työläisten ja  ta
lonpoikien liikkeen viime nousun aikana, vallankumous- 
tapahtumain aikana v. 1927, mikä aiheutti Kiinan por-
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variston lopullisen siirtymisen vastavallankumouksen 
leiriin.

Aivan samoin ovat viimeaikaiset eri militarististen 
klikkien, joiden selän takana eri imperialistiset hallituk
set punovat juomaan, väliset yhteentörmäykset havain
nollisesti osoittaneet, ettei Kuomintangin hallitus pysty n ikä an saamaan todellista valtiollista yhtenäisyyttä Kii
nassa. Kiinan porvaris-demokraättisen vallankumouksen 
perustehtävät liittyvät m itä kiinteimmin agraarivaUan- 
kumouksen ja  feodalismin jätteiden hävittämiskysymyk- 
seen. Mutta porvaristo ei tä tä  Kiinan suurinta problee
mia voi ratkaista. Pelkistä sanomalehdistön pintapuoli
sista tiedonannoista saa jo käsityksen siitä, että Kiinan 
maaseutu on kuin valtameri, joka kerran liikkeeseen jou
duttuaan ei enää tyynny. Miltei taukoamatta leimahte- 
lee milloin siellä, milloin täällä sissisodan palo. Uuden 
työläisten ja talonpoikien vallankumouksellisen nousun 
edellytysten kypsyminen Kiinassa käy agraarikriisin kär
jistymisen pohjalla. Kaikki puheet Kiinan kehityksen 
"rauhallisista”, "kemalistisista” perspektiiveistä ovat 
tyhjää lorua. Ei olemassaolevien perusristiriitojen pois
tuminen, vaan niiden kärjistyminen on Kiinassa käyn
nissä, mlk», ehdottomasti johtaa uuteen yleiseen vallan
kumoukselliseen kriisiin, joka on luonteeltaan vielä laa
jempi ja  syvempi kuin vuosina 1926—27.

I n t i a n  v a l l a n k u m o u k s e n  k a s v u
Yhä suuremman kansainvälisen merkityksen saa In

tiassa viime aikoina kasvanut vallankumousliike. Sen 
johdossa ei enää ole porvarillinen oppositio vaan proleta
riaatti. Viime vuoden valtava taloudellisten lakkojen 
aalto m uuttui tänä vuonna Bombayssa mahtavaksi po-
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liittiseksi lakkoliikkeeksi. Se oli Bombayn työläisten val
lankumouksellinen vastaus Englannin vallanpitäjäin 
provokatioon (muhamettilaisten usuttaminen hindujen 
kimppuun), lakkolaisten ampumiseen, hallituksen vaino- 
toimenpiteisiin työläisten ja  talonpoikain puolueen ja 
vasemmistolaisten ammattiliittojen johtajiin nähden.

Intian kansallisreformistien (svaradshistien ym.) luon
teenomainen suhtautuminen ei ilmennyt ainoastaan sii
nä, että he puolustivat tehtailijain etuja ja  heidän hillit
tömiä riistopyyteitään lakossaoleviin työläisiin nähden, 
vaan myös heidän petturimaisessa antautumispolitiikas- 
saan, joka heillä on jo kauan ollut käytännössä kansalli
sessa liikkeessä, varsinkin nyt sopuillessaan kuuluisan 
Simonin komission kanssa ja luopuessaan vaatimuksesta 
Intian täydellisestä itsenäisyydestä viime kansallisessa 
kongressissa. Samaan aikaan kuin Englanti hajoittaa 
Egyptin parlamentin näyttäen siten kouraantuntuvasti, 
että sen — juhlallisesti julistama — "suvereenisuus” ei 
ole mitään muuta kuin brittiläistä alastonta väkivalta- 
hallintoa, samaan aikaan Intian kansallisen porvariston 
poliitikot rukoilemalla rukoilevat Englannilta hämärää 
perustuslakia ”dominioni-autonomian” puitteissa, perus
tuslakia, joka ei ole paperipalan arvoinen, kun kerran 
Englannin vallanpitäjät ja sotajoukot ovat Intiassa..

Viimeinen porvarillinen kansalliskongressi ei edusta
nut Intian todellista kansallista vapausliikettä, vaan sitä 
edusti tä tä  kongressia vastaan järjestetty työläisten mie
lenosoitus. Täysin siitä riippumatta, voiko tuen toivo 
Amerikan imperialismin taholta jossain määrin piristää 
Intian kansallisen porvariston horjuvaa oppositiota (joka 
on periaatteessa "hyljännyt väkivallan”), tulee joukko
liike Intiassa joka tapauksessa kasvamaan niin laajuu
deltaan kuin taistelevalta luonteeltaankin. Tuon kasvun 
juuret juontuvat Intian riippumattoman taloudellisen
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kehityksen voimien ja Englannin rahapääoman mono
polin. voimien välisestä kasvavasta ristiriitaisuudesta, jo
hon ovat yhteydessä viime aikoina monilla kotimaisen 
teollisuuden aloilla puhjenneet pulat. Ehdottomasti vah
vistuvaan, vaikkakin sangen vaikeutuneeseen, hidastu
tettuun, rujomuotoiseen Intian teollisten tuotantovoi
mien kehitysprosessiin nähden (jota mister Purcell niin 
pelkää) ei Englannin imperialismi, pyrkiessään säilyttä
mään monopoliasemansa, itse asiassa aja muunlaista 
siirtomaapolitiikkaa kuin Intian teollistumisen jarrutta- 
mispolitiikkaa, kovempaa painostuspolitiikkaa sen itse
näistä kehitystä vastaan. Se taas kärjistää ennen kaik
kea maatalouspulaa, joka on yleisen vallankumoukselli
sen kriisin kasvun pohja Intiassa. Takapajuisen maa- 
talousjärjestelmän sortuminen, järjestelmän, johon 
eroittamattomasti liittyvät feodaalisten jätteiden valta- 
asema agraarisissa suhteissa, on viime vuosina saanut 
selvän pitkäaikaisen agraarikriisin muodot, mikä saat
taa Intian riippuvaiseksi jopa elintarpeiden tuonnista ul
komailta, vieden miljoonat imperialismin, tilanherrain 
ja koronkiskurien rosvoamat talonpojat nälänhätään. 
Hirvittävään köyhyyteen tuomitut ryysyläistyneen talon
poikaisten valtaisat joukot heräävät lopulta poliittiseen 
liikkeeseen, kerääntyvät proletariaatin taistelurivistöjen 
ympärille ja  vaimentuvat vallankumoukselliseen taiste
luun sortajiaan, feodaalisia ja puolifeodaalisia tilanher
roja, koronkiskureita ja imperialistisia vallanpitäjiä vas
taan.

Viime aikoina on tätä käsityskantaa vastaan kohotta
n u t äänensä Roy — en tiedä voiko häntä enää toveriksi 
sanoa — ( Ä ä n i  s a l i s t a :  Oikein! ei ole enää toveri!) 
— hän kun kirjoittelee brandleriiaisten luopioitten sano
malehtiin. Hän syyttää meitä siitä, ettemme tahdo ajaa 
liittopolitiikkaa Intian kansallisen porvariston kanssa.

79
KOMMUNISTISEN INTERNATIONALIN KYSYMYKSIÄ



TTän tahtoisi kannattaa työväenliikkeen liittoa kansallis- 
reformististen porvaripuolueiden kanssa Intiassa. Erit
täinkin lukee hän viaksemme sen, ettemme tahdo mennä 
blokkiin "riippumattomuus-puolueen” kanssa, joksi hän 
on ristinyt nyt svaradshistit sen jälkeen, kun nuo herrat 
viime kansalliskongressissa äänestivät riippumattomuus- 
tunnusta vastaan. Roy ylistelee svaradshisteja taisteli
joina antikommunistista lakia vastaan, m utta heidän 
"ansionsa” ovat paljon vaatimattomammat. Lakiasäätä
vässä kokouksessa äänestivät he vain sen lain lykkäämi
sen puolesta, joka koski ulkomaalaisten kommunistien 
karkoittamista. Siitä huolimatta on kommunistinen lii
ke Intiassa lain ulkopuolella, hallitus kohdistaa siihen 
mitä ankarimpia vainotoimenpiteitä, mistä Roy ei kirjoi
tuksessaan puhu mitään. Ja äskettäin auttoivat nuo sa
mat svaradshistit hallitusta viemään lakiasäätävässä ko
kouksessa läpi lain ammattiliittoja vastaan. Ja  näiden 
svaradshistien kanssa, jotka eivät voi päättää, mikä on 
parempi — boikottiko vai korkeiden virkapaikkojen otto 
Englannin hallitukselta — näiden kanssa meidän olisi 
liitto solmittava? Kiitos kunniasta!

Roy syyttää meitä myös siitä, että muka meidän radi
kalismimme takia eräät pikkuporvarillisen intelligenssin 
johtajat ("itsenäisyysliigasta”) ovat eronneet vallan
kumouksellisesta joukkoliikkeestä ja lähentyneet porva
rillisia antautujia. Tällähän hän itse alleviivaa, että  pik
kuporvariston joukot ovat jääneet vallankumoukselli
seen leiriin. No mitäs sitten, jos meidän syymme tosiaan 
on — kuten Roy väittää — että  pikkuporvariston horju
vat johtajat luikkivat suurporvariston leiriin, m utta jou
kot ovat pysyneet uskollisina vallankumoukselle ja  kul
kevat meidän kanssamme; se olisi kaikkea muuta kuin huono tulos. Hyvällä omallatunnolla me siitä otamme vastataksemme. Mutta se, m itä Roy suosittelee, se on
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oikein emähvostismia. Vallankumouksellinen käyminen 
on havaittavissa Intian pikkuporvaristonkin joukoissa, 
jopa osassa pikkuporvarillista intelligenssia, se on tosi
asia, m utta nuo joukot voidaan johtaa tosi taisteluun 
imperialisteja vastaan vain sikäli kuin ne vapautuvat 
kansallisen porvariston, svaradshistien ym. vaikutukses
ta. Vain sitä tietä voi niiden vallankumouksellinen liike 
kulkea.

L iikkeem m e heikot puolet Intiassa eivät ole ne, joista 
Roy puhuu. Suurin heikkoutemme siellä on se, että em
me ole kyllin lujasti järjestyneet kommunistisena puo
lueena. Osa Intian kommunisteja on työskennellyt "työ
läis- ja talonpoikaisten puolueiden” riveissä.' Me olemme 
lausuneet ajatuksen, että noissa puolueissa pitää toimia 
siihen suuntaan, että ne muuttuisivat rakenteeltaan ja 
saisivat uuden organisatiomuodon, joka vastaisi leninis
min periaatteita. Mutta pahinta näissä puolueissa ei ole 
ollut se, että niillä on kahden luokan luonne, pahinta on 
ollut se, että käytännöllistä vallankumouksellista lyötä 
on talonpoikaiston keskuudessa tehty tähän asti tavat
toman heikosti. Objektiivinen tilanne kärjistyy Intiassa 
nopeasti. Selvistä vallankumouksellisen tilanteen kyp
symisen oireista puhuvat lehtitiedot Bombaystä miltei jo
ka päivä. Valtavan poliittisen joukkoliikkeen alkuvoi
mainen nousu, jättiläismäisten mielenosoitusten ja lak
kojen puhkeaminen liikkeen johtajien vangitsemisen yh
teydessä — ne ovat väkevästi kehittyvän vallankumouk
sellisen tilanteen varmoja merkkejä. Meidän intialaisten 
toveriemme käytös (m siinä suhteessa oireellinen. Viime 
vuonna oli meidän todettava, että intialaisilla kommu
nisteilla oli ollut aika suuria virheitä ja  horjuntaa. Mutta m iten onkaan heidän suhtautumisensa asioihin nyt 
m uuttunut. Siinä voimme panna merkille tavattoman 
eron. Tuo kasvu on ajan merkki. Voimakasta kuohun-
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taa on toistaiseksi ollut havaittavissa vain Bombayssa; 
muilla paikkakunnilla tapahtuvaa liikehtimistä ei voi 
siihen verrata. Mutta se ei merkitse sitä, että Bombay 
olisi poikkeus; se merkitsee vain sitä, että Bombayn pro
letariaatti kulkee Intian vallankumousliikkeen etu
nenässä. Rautatieläisten lakko viime vuonna osoitti jo 
puolivaUankumouksellisten mielialojen huomattavaa le
viämistä. Siitä lähtien ovat tapahtum at aina vain vah
vistaneet oikeaksi VT:ssa maailmankongressissa teke
mämme tilannearvion, silloin kun totesimme Intiassa ta
pahtuvan suuren vallankumouksellisen kriisin nopean 
kasvamisen.

Äskettäin vangitut Intian työläis- ja  talonpoikaispuo
lueiden sekä Bombayn kutomatyöläislakkolaisten johta
jat, jotka nyt istuvat syytettyjen penkillä Meerutin ju
tussa, ovat Intian työväenluokan ja talonpoikaisten par
haita edustajia. Heidän lujuutensa tuon jutun aikana 
osoittaa, että he ovat suuren vallankumouksellisen jouk
koliikkeen edustajia, joukkoliikkeen, joka tukee heitä 
vankilan muurien sisälläkin. Lähimmät vuodet voivat 
näyttää, että jokainen noista syytetyistä ei edusta vain 
tuhansia ja kymmeniätuhansia, vaan satojatuhansia, ja  
ehkäpä miljooniakin vallankumouksellisia. Ehdotan, et
tä  täysistunto lähettää veljellisen tervehdyksensä Mee
rutin jutussa syytetyille.
III. Sisäisten luokkaristiriitojen kärjistyminen kapitalistisissa

maissa
P o r v a r i s t o n  l u o k k a h e r r u u d e n  

f a s i s t i s o i m i n e n
Porvariston luokkapolitiikan päämääränä on tietenkin 

aina ollut sen vallan taloudellinen ja poliittinen vakaan
nuttaminen ja lujittaminen. Mutta uutta on nykyisenä
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aikana se, että kapitalistisen komennon ulkoisen ja si
säisen aseman horjumisen seurauksena käyvät entiset 
vakaannuttamismetodit yhä kelpaamattomammiksi, ja 
on ne vaihdettava uusiin. Siinä mielessä on porvariston 
sisäpolitiikalla suunta: ensiksi hyökkäyksen tiukentami
nen proletariaatin elintasoa vastaan, ja toiseksi porvaris
ton luokkaherruuden fasistisoimisen vahvistaminen.TyÖ- 
väenluokan kovemmasta pusertamisesta sen taloudelli
sen aseman huonontamistarkoituksessa olen jo puhunut 
selostukseni ensi osassa; tähän kuuluvat ei vain työn 
voimaperäistäminen, palkan alentaminen, vaan myös 
osittain työajan pidentäminen, yhteiskunnallisen lain
säädännön huononeminen, verotuksen lisääntyminen, 
elintarpeiden, vaatteiden, asuntojen jne. jatkuva kallis- 
tuminen.

Oikeistolaiset kiistävät porvariston luokkaherruuden 
yleisen fasistisoitumisprosessin. He opettavat meille, että 
porvarillinen demokratiakin on itse asiassa sekin kapita- 
listiluokan diktatuuria. Ilman heitäkin me tiedämme 
mainiosti, että porvarillinen demokratia on luokkaher- 
ruutta. Mutta kokemus on osoittanut, että nykyisenä 
ajanjaksona porvarillisen demokratian vanhat muodot 
voivat yhä vähemmän tyydyttää vallitsevaa porvaristoa. 
Porvariston luokkaherruuden sisällä on tapahtumassa 
siirto parlamentaarisista metodeista avoimen terrorin ja väkivaltakomennon metodeihin, kansalaissodan mene
telmiin. Nämä menetelmät, joita tosin on käytetty usein 
aikaisemminkin porvarillisen demokratian puitteissa, al
kavat saada vallitsevan tilan kapitalistimaiden valtioval
lassa ja yleensä porvariston luokkaherruudessa.

Tuota suuntausta ei porvaristo ole läheskään kaikkial
la toteuttanut täydellisenä. Muutamissa maissa se on 
pitkäaikaisemman prosessin luontoinen. Mutta tuo prosessi on kypsymässä ei vain Italiassa, Puolassa, Suomes-
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ga, Balkanin maissa, vaan -kaikkialla kapitalistisessa 
maailmassa. Tietenkin on Italian fasismissa luonteen
omaisia kansallisia erikoispiirteitäkin. M utta kuitenkin 
omaksuvat muutkin kapitalistiset m aat yhä enemmän 
monia Italian fasismin oleellisia piirteitä. Olisi tietysti 
virhe väittää, että fasismi vallitsee jo kaikkialla, että 
MacDonaldin komento on Englannin fasismia yms. Ei, 
se mikä Italiassa kävi yhdellä iskulla, vaatii eräissä 
muissa maissa aikaa, enemmän tai vähemmän. Toisissa 
maissa ei tuo prosessi ehkä pääse koskaan valmiiksi, kun 
sen katkaisee proletaarinen vallankumous. Eipä edes 
Saksassa ole vielä täysin kehkeytynyttä ja  yhtenäistä fa
sismia, vielä vähemmän voi sitä väittää Englannista. 
Britannian fasismi ilmenee nykyään osaksi Britannian 
siirtomaakomennossa, osaksi fasistijärjestöissä itse Eng
lannissa, osaksi Työväenpuolueen ja  MacDonaldin halli
tuksen alkavassa fasistisoitumisessa. Lähivuosina tulee 
Englannin fasismi harppaamaan seitsenpeninkuimaisin 
askelin, siitä ei ole mitään epäilystä, m utta nyt ei tuo 
prosessi ole vielä käynyt loppuun, ja täytyy toivoa, että 
Britannian proletariaatti tekee siitä lopun jo ennen sitä. 
Nykyään kehittyy fasistisoitumisprosessi kaikkein no
peimmassa tahdissa Saksassa. Mitä se merkitsee, sen 
näemme Zörgiebelien ja  Severingiesn pyöveli-esimerkistä. 
Rinnastakaa nyt tähän todellisuuteen Kautskyn kirjoi
telma "nykyaikaisesta demokraattisesta valtiosta", missä 
vallitsee "tasa-arvo aseistautumiseen” eli, kuten Kautsky 
lisää, "tasa-arvo aseistamattomuuteen", koska on liian
kin ilmeistä, että porvaristo, jolla on käsissään tankit, 
panssariautot jne. käyttää kaikki keinot proletariaatin 
aseistariisumiseksi; Kautskyn sanain mukaan tuo valtio 
tekasee ’'funktionaalisen muutoksen”. Tuota muutosta 
vertaa hän "toukka-asteelta" "perhosasteelle" siirtymi
seksi, jolloin tulee äika "nauttia lemmen leikeistä” ja
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"riemuisesta liitetystä kukasta kukkaan”. Voiko kuvi
tella mielessään inhoittavampaa valhetta kuin Kautskyn 
kuvaama porvarillisen valtion siirtyminen "sosialis
miin”. Itse asiassa on se siirtymistä fasismiin.

Toinen kysymys. Olisiko fasistlsoitumista pidettävä 
porvariston luokkaherruuden voimana vai heikkoutena? 
Tov. Ewert ja muut ehkä kuvittelevat kapinoivansa pes
simistisiä perspektiivejä vastaan, kun kiistävät sen, että 
porvarillinen demokratia vaihtuu fasismiin. Mutta itse 
a sia ssah an  ei valtiokomennon fasistisoituminen lainkaan 
ole porvariston aseman lujittumisen osoittaja. Jo fasis- 
tisoituneen Euroopan osan kartalla näemme päinvastais
ta: Italia, Puola, Suomi, Jugoslavia, Rumania, Bulgaria 
ja vielä jotkut muut m aat — voidaanko väittää, että 
juuri näissä maissa on porvariston valta vahvin ja lujin? 
Lujempi kuin esim. Yhdysvalloissa, Skandinaviassa, Eng
lannissa ja Ranskassa? Ei mitenkään. Ennemmin voisi 
miltei tehdä säännön, että mitä epävarmemmaksi vallit
seva luokkavalta tuntee itsensä, sitä enemmän yrittää se turvautua diktatoorisiin väkivaltakeinoihin. Se on jo ai
kaisemmin todettu. Vallankumouksen aattona oli tsaris- 
mi Venäjällä näköjään kaikkivaltias, niin paljon pistimiä 
oli se koonnut, m utta nuo pistimet eivät olleet enää tsa- 
rismin turvana. Porvariston luokkaherruuden fasistisoi
tuminen asettaa eteemme epäilemättä joukon uusia te h -' 
täviä ja  taktillisia pulmia; meidän täytyy pohtia niitä 
erittäin vakavasti muokataksemme vallankumouksellisia 
menettelytapoja, jotka täysin vastaavat tilannetta, m ut
ta  fasismi ei ole porvariston vahvistumista.

On totta, että nykyaikainen sotatekniikka antaa por
variston käsiin väkevän aseen taistelua varten aseista
mattomia kansanjoukkoja vastaan (raskas tykistö, len
tokoneet, kemialliset taisteluvälineet). M utta samalla 
kasvaa sitäkin enemmän nykyaikaisen sodankäynnin
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riippuvuus teollisuudesta ja  siis myös teollisuusproleta* 
naatista. Kaikissa maissa käydään taistelua niin ku t
sutusta "luotettavasta armeijasta”, m utta siitä problee
mista on tullut sama kuin porvariston ratkaistavaksi ai
van mahdottomasta "luotettavan proletariaatin" kysy
myksestä. Jotkut imperialistisen koulun sotilasspesia- 
listeista, Fuller ja hänen kaltaisensa, suositelevat mil- 
joona-armeijain tilalle pieniä hyvän ammattikouluutuk- 
sen saaneita palkka-armeijoita, joiden vahvistuksena 
käytettäisiin vain fasistisia reservejä. M utta se on pelk
kää imperialistista utopiaa, epätoivoista ulospääsyn et
sintää siitä umpikujasta, mihin militarismin kehitys on 
tullut. Imperialistista sotaa on mahdoton käydä aseista
m atta suuria kansanjoukkoja, mobilisoimatta koko väes
töä ja ilman kaikkien tärkeimpien teollisuusalojen mitä 
läheisintä myötävaikutusta, niin ennen sotaa kuin sodan 
aikana. Siinä juuri perussyy siihen, että luokkataistelu 
nykyisenä ajanjaksona voimakkaasti keskittyy tuotanto
laitoksiin. Porvariston ja kommunistipuolueen välillä 
käydään alituista taistelua "luotettavasta tuotantolai
toksesta”. Juuri tuotantolaitokset ratkaisevat tulevan so
dan ja tulevan kansalaissodan lopputuloksen. ( Ä ä n i  
s a l i s t a : "Oikein!”)

S o s i a l i  f a s i s m i s t a
Hinnan porvariston luokkaherruuden. fasistisoitumi- 

sen kanssa tapahtuu myös reformistisen ammattijärjes
tö-virkavallan ja II Intemationalen puolueiden fasisti- 
soituminen. Reformismista kasvaa sosialifasismi. Joku 
voisi pitää tätä leimaamista pelkkänä haukkumisena. Mutta ei se niin ole. Poliittisen puolueen tosiasiallista 
sisältöä on arvioitava sen tekojen perusteella. Ei saa

KOMMUNISTISEN INTERNATIONALIN KYSYMYKSIÄ



katsoa sosialidemokraatteja turpaan, vaan nyrkkeihin. 
II Internationalen I kongressissa päätettiin kaikkialla 
järjestää kansainvälisiä mielenosoituksia vapunpäivänä. 
Mutta nyt järjestää II Internationalen Saksan osasto 
poliisien aseellisia hyökkäyksiä Saksan proletariaatin 
vappumielenosoitusten kimppuun. Kaikkialla työsken
televät reformistit erilaisissa porvariston luokkataistelu- 
järjestöissä, pakollisissa sovinto-oikeuselimissä, "talous- 
neuvostoissa” jne. He äänestävät vallankumousliikettä 
vastaan tähdättyjen poikkeuslakien puolesta, ja osallis
tuvat aktiivisesti sodan valmisteluun. , He suorittavat 
tuhansia pieniä ja suurempia imperialismin heidän toi- 
mitettavakseen antamia pyövelintekoja hallintovirois- 
saan niin emämaissa kuin siirtomaissakin. Eikö tuo 
käytäntö ole fasistista? Epäilemättä fasistista. Mutta 
ovatko sosialidemokraatit samaa kuin fasistit? Eivät ai
van niin — ne ovat sosialifasisteja. Siinä on eroa. Mi
kä ero?

Fasistit ovat natsionalisteja, imperialisteja, sodanliet
sojia, sosialismin vihollisia, itsenäisen työväenliikkeen 
tukahuttajia, työläisten murhaajia jne. Sosialifasistit 
toimivat ylipäänsä fasistien tapaan, m utta eivät tee fa
sistista tekoaan avoimesti, vaan sokaisevan kaasupilven 
suojassa. Sosialifasismille on luonteenomaista: imperia
listinen politiikka — internationalismin lipun alla, kapi
talistinen politiikka — sosialismin lipun alla, työtäteke
väin demokraattisten oikeuksien hävittäminen — demo
kratian lipun alla, reformien poistaminen — reformis- 
min lipun alla, työläisten murhaaminen — työväenpoli- 
tiikan lipun alla jne. "Puhtaan” fasismin paatos löytää 
ilmaisunsa "kansakunnan” tunnuksessa, ja  hillittö
mässä agitatiossa imperialististen valloitusten puolesta. 
Sosialifasismin paatos ilmenee valtion säilyttämisen 
tunnuksessa: "Me olemme pelastaneet valtion, ilman
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meitä valtio olisi joutunut tuhoon.” Tavallisilla fasis
teilla voi myös olla yhteys määrättyihin joukkoihin, s» 
sopii esim. italialaisen fasismin olemukseen. M utta so- 
sialifasistit ovat läheisemmässä yhteydessä proletaarisen 
joukkoliikkeen kanssa kuin m uut fasistit, heillä on yh
teydet proletariaatin historiallisesti muodostuneisiin 
joukkojärjestöihin ja he koettavat käyttää näitä työ
väenluokan itsensä vahingoksi. Tavalliset fasistit käyt
tävät yksinkertaista taktiikkaa, tulen ja miekan taktiik
kaa. Sosialifasistien on käytettävä kombinoitua taktiik
kaa, varovaisempaa, heidän pitää luovia enemmän käyt
täen kaikkia parlamentarismin kulissientakaisia juonit
teluja ja vaalidemagogian kaikkia silmänkääntötemppu- 
ja, heidän on ulkopolitiikassa pelattava pasifistisilla 
tunnuslauseilla jne. Päämäärä on fasisteilla ja  sosiali- 
fasisteilla sama, ero vain tunnuslauseissa ja  osittain me
todeissa.

Tämä johtaa siihen, että "puhdas” fasismi ei tarvitse 
vasenta siipeä, kun taas sosialifasismille se on ihan vält
tämätön. Eikä muuta tarvitse, kuin että täm ä ''vasem
misto” piisiä poliittisen maineensa, niin sosialifasismin 
on luotava itselleen uusi vasen siipi. Juuri tuon sosiali
fasismin vasemman siiven erikoistehtävänä onkin pasi
fistisilla, demokraattisilla ja  sosialistisilla tunnuslau
seilla pelaileminen.

Selvää on, että mitä pitemmälle sosisilifasismi kehit
tyy, sitä enemmän se lähenee "puhdasta” fasismia. Mut
ta  tuo kehitys on pitkäaikainen prosessi Voidaan tode
ta, että eri maiden sosialidemokratia on päässyt tuoa 
prosessin eri asteille. Englannin labourismin en voi 
kenties sanoa olevan sosialifasismin toukka-asteella, 
sen sijaan kuin Saksan sosialidemokratia on jo per- 
hos-asteella. Viime kongressissamme puhuttiin n  In- temationalen sosialifasistisen kehityksen "silmuista”.
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Nyt ovat nuo silmut kasvaneet reheviksi. Jatkuvassa 
kehitysprosessissa käy sosialifasisteille yhä vaikeam m at 
si peitellä räikeätä ristiriitaa sanojensa ja  tekojensa vä
lillä.

Näin menettää sosialifasismi loppujen lopuksi erikois
merkityksensä. Tavallinen fasismi on helposti paljas
tettavissa. Tavallinen fasisti tunnustaa suoraan ole- 
vansa fasisti M utta sosialifasisti, joka on todettu syypääksi snsiaiifftsism iin, on «mTnnjt kuin paljastettu provo
kaattori; porvariston silmissä kadottaa hän kaiken ar
von, hänet pitää erottaa ta i siirtää toiseen taimeen. Sen- 
tähden cm sosialifasismin paljastaminen meille erin
omaisen tärkeä tehtävä. Wells, joka Magdeburgin edus- 
tajakokouksessa puhui diktatuuritunnuksen puolesta, 
käyttäytyi mielestäni vähän varomattomasti ja hätiköi
den. Hänen olisi pitänyt etukäteen ottaa Kautskyltä sel
vää, mikfi. paremmin sopii sosialifasistiseksi tunnukseksi, 
diktatuuri vaiko demokratia. Kim Saksan sosialifasismi 
noin vain avoimesti puhuu porvariston diktatuurin puo
lesta, kun se avoimesti esiintyy fasismina, niin ei Saksan 
työväenluokan enemmistön voittaminen proletaarisen 
vallankumouksen puolelle ole enää vaikeata.

Kärjistyvän pulan tähden on Englannin ja Saksan 
porvaristoa ollut pakko ottaa maan hallitsemiseen mu
kaan palvelushaluisia sosialifasisteja. Näiden maiden 
porvariston on vaikea ilman reformistien apua saada ai
kaan "teollisuusrauhaa" ja kätkeä sodan valmistelua pa
sifismin naamion taa. Jos "rauhan turvaamisen", "siir
tomaiden demokraattisten oikeuksien" tai "työväenpoli- 
tiikan” puolesta alkaa saarnata Chamberlain tai Bald- 
win, niin el heitä usko yksikään ainoa työläinen. Voi- 
mainsa mukaan ovat he sitä yrittäneet tehdä, m utta seu
rauksena oli, että Labour-puolue sai 8 miljoonaa ääntä.
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Kas sentähden on Englannin porvariston ollut pakko 
turvautua Labour-puolueen apuun.

Sosialidemokratian tehtävänä on nykyään ensiksi pik
kuporvarillisen, finanssipääoman imperialistista poli
tiikkaa vastaan suuntautuvan opposition harhaanjohta
minen ja  hajoittaminen, sen pasifististen ja  demokraat
tisten esteiden poistaminen: toiseksi sen reformistisen 
opposition voittaminen, joka osalla työläisistä on kapita
listista rationalisointia ja m uita finanssipääoman hyök- 
käysmuotoja vastaan, ja valtiojärjestelmän fasistisoimi- 
sen suoranaisten puoltajain värvääminen eräistä prole
tariaatin etuoikeutetuista kerroksista; kolmanneksi, 
työtätekeväin laajain joukkojen vasemmistumisprosessin 
jarruttam inen, yrittäm ällä työläisrintaman hajoittamis
ta  ja kommunistisen työväenliikkeen hävittämistä. Missä 
määrin sosialidemokratian onnistuu tuo sille annettu 
tehtävä täyttää, se on tietysti jo toinen kysymys.

T y ö v ä e n l u o k a n  v a s e m m i s t u m i s -  
p r o s e s s i

Sosialidemokratian fasistisoitumisprosessin vastakoh
tana työväenluokan vasemmistumisen suuri prosessi.

Mitä tuo vasemmistuminen merkitsee? Se merkitsee 
laajain proletaaristen joukkojen voimistuvaa siirtymistä 
reformistisesta oppositiosta vallankumoukselliseen jouk- 
kotaisteluun. Se onkin se suuri liike työväenluokan si
sällä, mikä on nykyiselle kaudelle luonteenomaista.

Miten tuo prosessi tapahtuu? Mistä riippuu sen kulku 
ja vauhti? Se on meidän käytännönpolitiikaUemme 
erittäin tärkeä kysymys. Siihen vastatessani tahtoisin 
ennen kaikkea osoittaa, että  proletaaristen joukkojen va- 
semmistumisprosessi riippuu näiden joukkojen nykyise-
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nä aikana, hankkimasta uudesta, kumouksellistavasta 
kokemuksesta. Ensi kädessä tähän kuuluvat: 1) sen 
muutoksen tajuaminen, mikä tapahtuu niin itse näiden 
joukkojen kuin porvaristonkin objektiivisessa asemassa; 
2) sosialidemokratian sosialifasistisen politiikan antama 
kokemus; 3) kommunistisen puolueen taisteluun ja työ
hön liittyvä työläisjoukkojen kokemus.

Eri muodoissa käyvän työväenluokan taloudellisen 
aseman absoluuttinen huononeminen antaa proletaari- 
joukoille uuden suuriarvoisen kokemuksen, joka lujittaa 
proletaarista luokkatietoisuutta ja hävittää reformistisia 
harhoja. Joukkotyöttömyys ja proletariaatin koko elä
män epävarmuus (jopa Yhdysvalloissakin, missä työ
väenluokan aineellista asemaa on pidetty kaikkein var
mimpana) ovat työväenluokan aseman huonontumisen 
tärkeimmät tekijät. Suuri osa ammattitaitoisistakin työ
läisistä menettää yhä enemmän etuoikeutettu! aseman
sa. Muistatte, miten eräät kommunistitkin ovat kirjoit
taneet tavattoman laajasta työläisaristokratia-kerrok- 
sesta; ei se puhe ennenkään vastannut todellisuutta, 
m utta vielä vähemmän se on to tta nykyisenä kautena. 
Ne mahdollisuudet, mitä imperialismilla on eräiden työ- 
läiskerrosten ostamiseen, pienenevät pienenemistään, 
köyhyys ja sen mukana kuohunta — kuten Marx sanoo 
— kasvaa erityisellä voimalla.

Minun mielestäni on meidän entistä vielä paljoa suu
remmassa määrin kohdistettava huomiomme palkkatais- 
teluihin ja työaikakysymykseen. Meidän pitää nostaa 
etualalle kysymys 7-tuntisesta työpäivästä. Reformis
tien loppumattoman antautumisstrategian johdosta tu
lee kysymyksestä ”taisteltako, vai eikö taistella” työläi
selle sama kuin: ollako vai ei olla? Jos joukoissa vielä 
ilmeneekin horjuntaa tässä kysymyksessä, niin kommu
nistit eivät saa millään ehdolla tehdä pienintäkään
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myönnytystä reformistien antautumistoiminnalle. Jo
kainen pieninkin peräänantaminen halpaisi joukkojen 
vasemmistumista. Meidän on herätettävä joukot teke
mään selvän päätöksen. Alussa joukot pyrkivät itse
näisen taloudellisen liikehtimisen tielle, ilman reformis
tisia johtajia, ja osittain niitä vastaankin. Joukot tar
vitsevat uusia johtajia: ne etsivät uusia johtajia taiste
lua järjestämään ja johtamaan. Jos kommunistit alka
vat horjua silloin kun on kysymys taloudellisten joukko- 
taistelujen kehittämisestä, tai jos he yrittävät sellaisen 
taistelun vaihtaa vallankumouksellisen fraasin ja puoli- 
reformistisen käytännön politiikkaan, niin ovat he men
nyttä miestä vallankumousliikkeeltä, ja  ohjailevat va- 
semmistuvain joukkojen liikettä vallankumouksellistu- 
mis-uomasta reformismin uomaan.

Uusi taistelun vaihe (näitä vaiheita ei ole ehdotto
masti käsitettävä niin, että ne aikajärjestyksessä seurai- 
sivat toinen toistaan) seuraa siitä, että valtiovallan ali
tuinen esiintyminen liitossa työnantajajärjestöjen, trus
tien jne. kanssa antaa työläisten taloudelliselle taiste
lulle poliittisen sisällön. Valtiovallan ja  koko porvaris
ton luokkaherruuden fasistisoituminen aina tuotanto
laitoksesta alkaen, avoin imperialistinen politiikka ja  so- 
tavalmistelut, kaikki se antaa iskuja joukkojen pasifis
tisille harhakuvitelmille. Reformistien sosialifasistinen 
käytäntö antaa joukoille välttäm ätöntä havainto-ope
tusta. "Yhteiskuntarauhan” säilyttäminen (yhteiskun
nallisen vakuutuksen ym.) vanha koneisto käy yhä mi- 
tättömämmäksi. Aika ajoin tietysti yritetään koetella 
eräitä uusia lahjomismenetelmiä. Esimerkiksi Ranskas
sa ehdotti eräs viisas porvari, että ammattiliittojen kes
kuuteen — ei tietystikään unitaaristen ammattiliittojen, 
vaan reformististen — levitettäisiin tuotantolaitosten 
osakkeita, jotta niitä kiinnostaisi voitto. (Ääni salista:
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Sitä käytetään Saksassakin!) Se on merkki siitä, että 
porvaristo etsii uusia metodeja työväenluokan erään 
osan ostamiseksi. M utta nykyisen ajanjakson erikois- 
tunnusmerkki ei ole siinä. Porvarillisen luokkaherruu- 
den nykyinen kurssi tähtää siihen, että  ”yhteiskunta- 
rauhan” säilyttämisen vanhan koneiston sijalle tulee fa- 
sistiterrorin menettelytavat.

Työväenluokkaan kohdistetun terroristisen komennon 
herättäm ä poliittinen vastavaikutus ei ole sama kuin 
harhaluulojen. Yleensä on välttäm ätöntä entistä perus
teellisemmin tutkia fasistikomennon alaisuudessa ta
pahtuvan joukkotyön probleemia, sillä meidän pitää op
pia järjestämään joukkoliike sellaisiin muotoihin, jotka 
parhaiten takaavat sen kehittymisen valkoisen terrorin 
oloissa. Meidän täytyy kaikella tavalla tehdä vallitse
valle komennolle mahdottomaksi joukkoliikkeen tukah
duttaminen ja sen vallankumouksellisen johdon hävittä
minen. Toisaalta voi terrori hallitusmahtina synnyttää 
joukoissa tiettyä passiivisuutta. Voivatpa hyvätkin val
lankumoukselliset työläiset terrorikomennon vaikutuk
sesta jäädä joksikin aikaa passiivisiksi legaalisissa jär
jestöissä; tilanteessa, missä ei vielä ilmene kärkevää val
lankumouksellista luonnetta, he eivät osoita olevansa 
valmiit kantamaan sellaisia uhreja, joita he todella an
tavat ratkaisevien taistelujen hetkellä. Mutta toisaalta 
lietsoo terrorikomento joukoissa kasvavaa luokkavihaa. 
Tässä tulee kuitenkin esille tärkeä seikka. Kaikkinai
nen taantumus voi aiheuttaa joukkojen reformististen 
harhojen särkymisen ja voimistaa luokkavihaa. Ne ovat 
välttämättömiä aineksia proletariaatin vallankumouk- 
sellistumiselle. M utta se ei vielä selvitä meille sitä kaik
kea uutta, m itä on nykyisten joukkotaistelujen luon
teessa. Terroristinen komento voi istuttaa syvälle tie
toisuuteen käsityksen poliittisen taistelun välttämättö-
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myydestä, m utta se ei vielä merkitse taistelun alkamista 
täydellä voimalla. Se ei vielä selitä sitä intomielistä 
pyrkimystä poliittisiin joukkotaisteluihin, jonka olemme 
saattaneet todeta useimmissa viime aikain joukkoliik
keissä, sellaisissakin, jotka ovat olleet luonteeltaan talou
dellisia. Tuo veto poliittiseen luokkataisteluun, tuo ten
denssi taistelun puitteiden rajuun laajentamiseen, tuo 
proletariaatin joukkotalstelujen hyökkäyshenki, se on 
tärkein uusi seikka. Ei se ole vielä kaikkialla ilmennyt 
kirkkaasti, m utta selvää selvemmin signalisoivat sitä 
Berliini, Ruhrin taistelut, Lodz, Bombay.

N y k y i s t e n  j o u k k o t a i s t e l u j e n  
l u o n n e

On kuvaavaa, että nyt tapahtuvan kapitalistisen maa
ilman tasapainon horjumisen tajuavat laajat proletaari- 
joukot paljon selvemmin kuin eräät opportunisti-kom
m unistit (sopuilijain tapaiset). Joukot tuntevat vaisto
maisesti, että nyt käy vallankumouksellinen taistelu 
mahdolliseksi. Se ei ole enää horjuntaa ”taistellako vai 
ei taistella” vaihtoehdon edessä, ei enää painostavaa tun
tua siitä, että taistelu on objektiivisesti välttämätöntä, 
olkoonpa että se olisi toivotontakin; vaan se on jo uska
liasta halua taisteluun, nimenomaan poliittiseen taiste
luun, poliittiseen joukkolakkoon.

Kapitalismin vakaantumiskaudella kohdistuu joukko- 
taistelun painopiste välittömiin osavaatimuksiin. Se on 
tärkeä ero. Näiden osavaatimusten yhdistäminen val
lankumousliikkeen strategisten tehtäväin kanssa on 
sinä aikana suurille joukoille enemmän tai vähemmän 
yhdentekevä tai epäoleellinen probleemi. Sinä aikana 
niiden yhdistämisellä lopullisiin vallankumouksellisiin 
päämääriin on etupäässä propagandistinen merkitys.
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Nykyisenäkin ajanjaksona on joukkojen taistelun läh
tökohtana joukkojen välittömät jokapäiväiset tarpeet. 
Se on meidän aina otettava huomioon taktiikassamme. 
M utta nyt ei taistelu rajoitu näihin välittömiin osavaa- 
timuksiin, vaan on sillä selvä, voimakas taipumus pai
sua ulos näistä puitteista. Nyt taistellaan sellaisissakin 
tapauksissa, jolloin tiedetään, ettei vaatimusten väli
töntä täyttymistä voida saavuttaa. Taistellaan, jottei 
antauduttaisi luokkavoimana eikä orjain tavoin painet
taisi päätä alas luokkavihollisen edessä. Kova kovaa 
vastaan, kuuluu ääni laajoista työläisjoukoista. Mah
dolliset osittaiset tappiot eivät tänä aikana enää synnytä 
painunutta mielialaa ja  raskaatkin tappiot kestetään 
helpommin kuin taistelutta antautuminen. (Ääni salis
ta: "Oikein!”) Joukot esittävät nyt enemmän tai vä
hemmän tietoisesti vaatimuksen taisteluasemain lujitta
misesta uuteen voimainkoetukseen valmistautumiseksi 
taistelussa luokkavihollista vastaan.

Sellainen on nyt jo enemmän tai vähemmän selvästi 
eräissä joukkptaisteluissa ilmenevän -proletaarisen hyök
käyksen luonne, eroituksena liikkeen puolustusluontees- 
ta  sodanjälkeisen ajan toisella kaudella. Onko taistelun 
välittömänä lähtökohtana työpalkan kohottamistunnus, 
vai työpalkan alentamisen vastustaminen — se ei mää
rää liikkeen pohjimmaista luonnetta.

Liikkeen taisteluluonteen kanssa yhteydessä on Neu
vostoliiton kasvava vallankumouksellinen vetovoima ka
pitalististen maiden proletariaatin laajoihin joukkoihin 
nähden. Neuvostoliitto on elävä, suurenmoinen esimerk
ki siitä, että sosialistinen vallankumous, proletariaatin 
diktatuuri on mahdollinen. Siitä johtuu tavaton mie
lenkiinto neuvostomaan proletariaatin sosialistiseen luo
mistyöhön. Joukkoliikkeen vallankumouksellistuminen 
on prosessi, joka on vasta alkanut tai joka on päässyt
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vasta puolitiehen, m utta se tulee ehdottomasti kehitty
mään ja mitä pitemmälle se kehittyy, sitä enemmän se 
auttaa kommunististen puolueitten vaikutuksen kasva
mista, jos vain kommunistipuolueiden taktiikka on oikea.

O i k e i s t o l a i s t e n  j a  s o p u i l i j a i n  
a n t a u t u m i s m i e l i a l o j a ,  p e r ä s s ä -  

l a a h u s t a m i s t a  v a s t a a n
Oikeistolaiset kirkuvat, että Kommunistinen Interna

tionale ajaa muka lahkolais”-politiikkaa. Heillähän on 
näet aina ollut patentti ”joukkojen valloittamiseen”. 
Missä ovat Frossardin, Höglundin, Brandlerin ja  muiden 
luopurien, minkä nimisiä kaikki lienevätkään, joukot? 
Niin, me tiedämme, että vallankumouksellisen työväen
liikkeen viholliset koettavat kaikin keinoin eristää mei
dät proletaarijoukoista eroittamalla työläisiä työlaitok
sista, eroittamalla reformistisista ammattiliitoista, lak
kauttamalla kommunistisen sanomalehdistön, hajoitta
malla järjestöjämme, tunkemalla puolueemme maan 
alle. Me emme saa taistelutta alistua siihen. Kommu
nistisen liikkeen ja  vallankumouksellisten järjestöjen 
julkisina säilyttämisen puolesta tulemme taistelemaan 
mitä päättävimmin. Me valloitamme joukot ammatti
liittojen sisällä ja  niiden ulkopuolella. Miten? Oikeisto
laistenko reseptin mukaan? Ei!! Se ei johtaisi joukko
jen valtaamiseen vallankumouksen puolelle, vaan vain 
vasemmistumisprosessin ohjaamiseen reformismin uo
maan.

Thalheimer ei pidä joukkojen valloittamisen venäläi
sistä metodeista. Hän veisaa jälleen vanhaa virttänsä ’'länsieurooppalaisista metodeista”. Keko tuo viisaus 
johtaa käytännössä antautumiseen ammattiliittobyro-
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kraattien edessä — ja hetkellä, jolloin ammatillisesti 
järjestyneen työväestön laajat joukot jo valmistelevat 
kapinaa reformistipamppujen tappavaa ammattiliitto- 
legalismia vastaan.

Brandlerilaisten tapaisten oikeisto-”kommunistien” ob
jektiivisesti esittämä osa on nykyään sama kuin sosiali
demokratian vasemman siiven. Mlksikäs sosialidemo
kratian vasemman siiven pitäisi olla vain sosialidemo
kraattisen puolueen Sisällä? Se voi mainiosti olla sen ul
kopuolellakin. Mitä enemmän Levi ja Kumpp. osoittau
tuvat vararikkoisiksi, sitä suuremmassa määrin heidän 
tilalleen tulevat Brandlerit ja Thalheimerit. Nykyisen 
kauden luonne ilmenee myös siinä, että niin meidän puo
lellamme kuin reformistienkin puolella on kiteytymiskes- 
kuksia, jotka suurten magneettien tavoin vetävät puo
leensa sukulaisvirtauksia.

Vasemmistuvia joukkoja vetää kommunismiin, ja  sa
maan aikaan sosialidemokratia vetää meidän liikkees
tämme puoleensa kaiken, mikä on taipuvaista kulke
maan oikealle, mikä kuuluu porvaristoon. Sosialidemo
kratian paljastamiseen on nykyinen aika itsessään edul
linen, m utta oikeistolaiSluopiot ja  riveihimme jääneet 
opportunistit peittelevät sosialifasismia. Heidän meto
dinaan on pidättää joukkojen huomio pikkuseikoissa hä- 
mätäkseen suuret periaatteelliset eroavuudet kommunis
m in ja  reformismin välillä.

Sopuilijat huutavat yhteisrintamataktiikan luulotellusta likvidoimisesta ja ”hyökkäysteorian” uudistami
sesta. Se on järjetöntä puhetta. Vain yhteisrintama
taktiikan opportunistinen soveltaminen on likvidoitava. 
Päättävästi hylkäämme kaikkinaisen putshismin ja pi
dämme välttämättömänä kommunististen puolueiden 
vallankumouksellisen liikehtimiskyvyn vahvistamista. 
M utta reformismin edessä antautum ista emme ikinä pi-
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dä sallittuna. Ja varsinkin nykyisenä ajanjaksona pi
dämme suurimpana vaarana sitä, jos kommunistit jää
vät jälkeen kasvavasta vallankumouksellisesta joukko
liikkeestä. Sopuilijat vetoavat Leniniin, joka vuonna 
1921 III kongressissa puhui ’'hyökkäysteoriaa’’ vastaan. 
Mutta mitä Lenin sanoi? Tahtoisin sen tässä panria pai
kalleen. Hän sanoi, että hyökkäysteorian sovelluttami
nen Saksassa maaliskuussa 1921 ei ollut oikein, m utta 
hän lisäsi, että "vallankumouksellisen hyökkäyksen teo
ria yleensä ei lainkaan ole väärä’'. Niin sanoi Lenin; so- 
puilijain ei onnistu tehdä Leninistä säyseää puolirefor- 
mistia. (

Aivan selvä on, että kom m unistin e n  puolue ei voi mis
sään maassa viedä proletaarista vallankumousta voit
toon valloittamatta työväenluokan enemmistön myötä
tuntoa. Mutta juuri sentakia on jokaisen kommunisti
sen puolueen osattava nimenomaan nykyisenä työväen 
kasvavan vallankumouksellisen liikkeen ajanjaksona 
kulkea tuon liikkeen etunenässä täyttäen käytännössä 
puolueen johtotehtävän. Vain siten voi kommunistinen 
puolue työntää eteenpäin ja jouduttaa työväenluokan 
vallankumouksellistumisprosessia.

Aina emme me näinkään voi saavuttaa heti välitöntä 
menestystä. Esimerkkinä siitä ovat Englannin viime 
vaalit. Epäilemättä Englannin puolue teki tässä vaali
kamppailussa monta taktillista virhettä, m utta IX:n 
täysistunnon ja  VI kongressin antam a linja "luokka 
luokkaa vastaan" oli oikea linja. Se tunnus ei vielä voi
nut välittömästi saada aikaan joukkojen virtaamista 
pois Labour-puolueesta. Mutta nyt alkaa se vaikuttaa 
dynamiitin tavoin työväenpuolueen ja  ammattiliittojen riveissä. Kipinä on heitetty, ja ilman sitä kipinää ei 
liekki koskaan leimahtaisikaan.

Tuota historian dialektiikkaa eivät vakaantumisen op-
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portuT) isti-knmmupistit tietenkään voi käsittää. Heidän 
perässälaahauspolitiikkansa, heidän horjumisensa ja 
passiivisuus, oikean hetken ainainen käsistäpäästäminen 
— se on tavattoman suuri vaara, sitä pitää välttää. Ol
koot hakematta tukea Leniniltä ne, jotka tänä ajanjak
sona kieltäytyvät kommunistipuolueen johtotehtävästä; 
mitään yhteistä ei heillä leninismin kanssa ole, nykyise
nä aikana ovat he liikkeessämme painolastina. Kun sak
salaiset sopuilijat julistivat taistelun kahdella rintamal
la, paljastivat he itsensä oikeistolaisiksi. Heitä vastaan 
asetti Saksan kommunistipuolue järkähtämättömän bol
shevistisen linjan ja bolshevistisen puolueen rautaisen 
yhtenäisyyden.

L i i k k e e n  e t u n e n ä s s ä  v a l l a n k u m o u k 
s e l l i s t a  n o u s u a  k o h t i

Proletariaatin vasemmistumistahti ei ole kaikissa 
maissa samanlainen. On perinpohjin analysoitava kun
kin maan konkreettiset olosuhteet. Nykyisen ajanjak
son luonne m uuttaa vääjäämättömästi muotoaan — ja 
siinä juuri asian ydin — uuden vallankumouksellisen 
nousun jatkuvan kasvamisen suuntaan.

Tämän yhteydessä korostan erikoisesti sodanvaara- 
kysymyksen oikein asettamisen tärkeätä merkitystä. Yh
täältä on välttämätöntä taistella kaikkinaista sodanvaa- 
ran väheksymistä vastaan, erittäin vaarallisena virhee
nä. Mutta toiseksi olisi virhe istua ja  odotella vallan
kumouksellisen tilanteen tuloa vain sodan kautta. Juuri 
käytännöllisen vallankumoustaistelun kannalta on eh
dottomasti välttäm ätöntä kussakin maassa ottaa huo
mioon proletaarisen vallankumouksen objektiivisten (ja 
subjektiivisten) edellytysten kypsymisprosessi konkreet-
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tisena peruskompleksina, kapitalismin kärjistyväin si
säisten ja ulkoisten ristiriitain synteesinä.

Nykyisenä aikana ovat tilanteen äkkinäiset ja odotta
mattomat muutokset sangen mahdollisia. Ei kukaan tie
dä, millä hetkellä sota voi syttyä. Sellaisten olosuhtei
den vallitessa, jolloin kymmenkunta erään Neuvostoliit
toon rajoittuvan valtakunnan hullua kenraalia voivat 
yhtäkkiä aloittaa sodan luottaen siihen, että tällaista 
provokatiota tulee tukemaan joukko muita valtioita, — 
sellaisissa olosuhteissa ei pidä ennustella mitään kestä- 
vämmän pysyvän tilanteen perspektiiveistä.

Taistelu sodanvaaraa vastaan, Neuvostoliiton tukemi
sen puolesta — siinä keskeisin kansainvälinen tehtäväm
me. Mutta samoin kuin TPK:n VIII:ssa täysistunnossa 
tekee mieleni nytkin korostaa sitä, että Neuvostoliiton 
parasta puolustamista on porvariston kukistaminen 
omassa maassa.Johtajaosan valloittaminen kommunistipuolueelle ny
kyisen ajanjakson joukkotaistelussa, proletariaatin val- 
lankumouksellistuvien laajojen joukkojen etunenässä 
vääjäämättömästi kulkeminen, se on nykyään meidän 
yleinen strategiamme.

Proletariaatin uudet, taisteluihin ennen osallistumat
tomat kerrokset pyrkivät rintamalle; puolueettomat ja 
järjestymättömät työläiset, työläisnuoriso, proletaarinai- 
set, maatyöläiset. Maaseudulla, talonpoikaisten keskuu
dessa tapahtuu yhä enemmän kerrostumiin jakaantu
mista, ja se meidän pitää ottaa huomioon taistellessam- 
me liittolaisista. Yhtä tärkeätä on siirtomaiden herää
väin, orjuutettujen työläis- ja  talonpoikaisjoukkojen 
taisteluriveihin saaminen ja tukeminen.Luodessamme silmäyksen j oukkotaisteluihin sinä ly
hyenä aikana, joka eroittaa meidät VI:sta maailman
kongressista, voimme me sanoa: aktiivisten luokkatais-
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telijain maailmanarmeija kasvaa nopeasti. Ruhrin ja 
Skotlannin kaivostyöläiset, Puolan ja Ranskan tekstiili- 
työläiset, Berliinin barrikaaditaistelijat, Bombayn lakko
laiset ja mielenosoittajat, Kolumbian plantaashien työ
läiset, Kongon kapinalliset neekerit, Tshekkoslovakian 
ja Puolan maatyöläislakkolaiset, Kiinan vallankumouk
selliset työläis- ja talonpoikaississit; taistelevat marokko
laiset ja sadattuhannet muut — siinä valtaisa toimiva 
armeija. Vallankumouksellinen liike maailmassa kas
vaa! Yhä uusia ja uusia miljoonia taistelijoita, yhä laa
jemmat proletaarijoukot on yhdistettävä tiiviisti Kom
munistiseen Internationaleen, taisteluun kansainvälistä 
porvaristoa vastaan ja proletaarisen maailmanvallan
kumouksen puolesta.

101
KOMMUNISTISEN INTERNATIONALEN KYSYMYKSIÄ



N U O R I S O
J A T A I S T E L U  F A S I S M I A  J A S O D A N -  

VAARAA VASTAAN»
O. V. Kuusinen

Nuorison asema on mnattunat

Hyvät toverit! Kaikkein selvimmän ja kaikkein oi
keimman sanan uhkaavasta sodanvaarasta lausui tov. 
S t a l i n  Neuvostoliiton kommunistisen puolueen viime 
edustajakokouksessa. Hän osoitti ihmeteltävällä selvyy
dellä, millaiseen toivottomaan umpikujaan ovat joutu
neet imperialistiset poliitikot, jotka vastoin viime maail
mansodan antamaa kokemusta, sodan, joka päästi val
lankumouksen valloilleen monissa maissa ja  joka johti 
proletariaatin voittoon Venäjällä, ovat jälleen valmiit 
tarttum aan sotaan "kuin hukkuva oljenkorteen”. , Uusi 
imperialistinen sota ”avaa varmasti tien vallankumouk
selle ja asettaa itse kapitalismin olemassaolon kyseenalaiseksi useissa maissa”, sanoi tov. Stalin. M utta sa
massa puheessaan hän varoitti m itä päättävimmin kai
kenlaisesta opportunistisesta itsevirtauksen kannalle 
asettumisesta.

Kongressissamme tov. D i m i t r o v  kohdisti m itä an
karimman iskun itsevirtaukseen suuntautum ista vas
taan. Kuten muistatte, toverit, hänen alustuksensa tais
telusta fasismia vastaan ja hänen loppulausuntonsa

1 Kommunistisen Intem ationalen VII kongressissa v. 1935 
pidetty puhe.
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huokui alusta loppuun taisteluhenkeä automatismin 
katsantokantaa vastaan, bolshevistisen aktiivisuuden 
Mahdollisimman suuren kohottamisen henkeä.

Sama perusajatus kulki läpi tov. Ercolin koko selos
tuksen Kommunistisen Intem ationalen tehtävistä tais
telussa imperialistien suorittamaa uuden maailman
sodan valmistelua vastaan. Hänen selostuksensa oli niin 
perinpohjainen ja  monipuolinen, että minulla on siihen 
vain hyvin vähän lisättävää. Minun lisähuomautukseni 
koskevat vain yhtä tämän rintam an osaa, nimittäin 
nuorison taistelua.

Mutta en voi tietenkään rajoittua puhumaan vain 
nuorison erikoisesta sodanvastaisesta taistelusta. Kaik
kein tärkeintä, pääasia on nuorison yleisen taisteluliik- 
keen kehittäminen. Niin taistelulle sodanvaaraa vas
taan kuin myöskin taistelulle fasismia vastaan on rat
kaiseva merkitys sillä, annistummeko me kehittämään 
nuorison mahtavan va llan k u m o u k sellisen  eli radikaali
sen joukkoliikkeen.

Ja erikoisen tärkeätä on nuorison laajan yhteisrinta- 
7naliikkeen kehittäminen.

On selvää, että kysymykset taistelusta sotaa ja  fasis
mia vastaan kuuluvat nuorison kaikenlaisen radikaali
sen liikkeen tärkeimpien kysymysten joukkoon. Mutta 
kokemus on osoittanut, että jos nuorison toimintaoh
jelmaan sisällytetään vain kysymys taistelusta sotaa ja 
fasismia vastaan tai jos nuorison sodanvastainen ja fa- 
sisminvastainen taistelu asetetaan ahtaasti rajoittaen, 
niin tällä tavalla nuorison laajoja joukkoja ei voida ve
tää mukaan, ei voida saada liikkeelle. Jotta tähän pääs- 
täisiih, on esitettävä laajempi nuorison toimintaohjelma.

Tämän on osoittanut esimerkiksi nuorison kansain
välisen fasismin- ja sodanvastaisen taistelukomitean 
työn kokemus. Tämä komitea oh suorittanut melkoisen
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työn, m utta joukkojen mukaan vetäminen kävi vaival
loisesti niin kauan kuin rajoituttiin vain näihin kahteen 
kysymykseen. Vasta silloin, kun kansainvälinen komi
tea teki aloitteen laajan nuorisokonferenssin koollekut
sumiseksi nuorison yleisen ohjelman pohjalla, vasta sil
loin sen aloite sai suuren vastakaiun joukoissa.

Millä, toverit, on selitettävissä tämä seikka? Sillä, että 
nuorison asema on viime vuosina perinpohjin m uuttu
nut. Tässä ei ole kysymyksessä vain monivuotinen kroo- 
nillinen työttömyys. Se, että kaikenlaiset ammatit eivät 
ole nuorison ulottuvilla, on tullut jo joukkoilmiöksi. Ai
kaisemmin useimmissa kapitalistisissa maissa jonkinlai
set koulut, ainakin alimmat, olivat avoimet nuorisojou
koille. Nykyään pääsy kouluun ja yleensä opiskelumah
dollisuudet työtätekevän väestön nuorisolle ovat jyrkästi 
rajoitetut. Aikaisemmin tietyllä osalla työläisnuorisoa, 
vaikkakin vähäisellä, oli mahdollisuus kohota hiukan 
luokkansa "yläpuolelle” — pikkuporvariston tai pikku
porvarillisen sivistyneistön riveihin; nuori työläinen 
saattoi poikkeustapauksessa tulla lääkäriksi, arkkiteh
diksi tai opettajaksi. Ja näitä poikkeustapauksia oli riit
tämiin sitä varten, että työtätekevän nuorison laajat jou
kot saatiin alttiiksi reformististen harhaluulojen vaiku
tukselle.

Nyt on asianlaita päinvastoin — kokonaiset työläis
nuorison kerrokset suorastaan defclassoituvat, heillä ei 
ylipäänsä ole mahdollisuutta saada työtä tai oppia jota
kin ammattia. Tämä nuoriso vajoaa ryysyköyhälistöön, 
joutuu nälän ja kurjuuden, rikosten, prostituution jne. 
pinteihin.
■ M utta porvaristo, joka ei voi tarjota työtä yhä suu

remmalle osalle nuorisoa, tarvitsee sitä sotatarkoituk
siin. Nuoriso ajetaan sotilaskasarmeihin ja pakkotyö- 
leireille.
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Muodossa ta i toisessa yhdeksän kymmenesosaa nuori
sosta on puutteessa. Nuoresta sukupolvesta on tullut 
hätääkärsivä, raskaasti sorrettu sukupolvi. Se on uusi 
sorrettu kansankerros. Tämä seikka on luonut erikoisen 
otollisen maaperän nuorison mitä laajimman kansanrin
tam an kehittämiselle.

Porvaristo antaa fasismin tehtäväksi vääryyttä kärsi
neen nuorison myrkyttämisen demagogiallaan, varsin
kin shovinismilla. On epäilemätöntä, että fasismilla on 
tässä tilanteessa objektiiviset mahdollisuudet tuhoisalle 
työlleen. Mutta myöskin kommunismilla on paljon laa
jemmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin työskennellä 
nuorison keskuudessa.

Tov. D i m i t r o v  huomautti oikein, että lahkolaisuus 
usein varjoutuu bolshevistisiin teeseihin. Sitä ilmenee 
nuorisoliikkeenkin alalla. Tällä kertaa tahtoisin kuiten
kin kertoa myönteisestä kokemuksesta, jota kommunisti
nen nuorisoliike on viime aikoina saanut eräissä maissa 
— ensikädessä Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Ranskan kokemus
Fasistit asettivat Ranskan nuorisojoukoille kysymyk

sen ”nuoren polven rintam an” muodostamisesta. Rans
kalaiset toverimme — tov. Raymond ja m uut — ottivat 
vastaan tämän fasistien haasteen. Mutta miten?

Jos he olisivat olleet pelkkiä kaavaoppisia propagan
disteja, olisivat he hylänneet itse koko kysymyksen aset
telun ja sanoneet: ei ole olemassa nuoren sukupolven 
probleemia, on olemassa vain luokkaprobleemi, kysy
mys työtätekevien luokkien ja niiden nuorison sorrosta.

M utta ranskalaiset toverit sanoivat toisin. He sanoi
vat:— Hyvä on, puhuttakoon nykyaikaisen nuoren polven 
probleemista. Se on tosiaankin kärkevä, kipeä kysymys.
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Se on nykyisen nuoren polven valtavan enemmistön 
puutetta, sortoa, epätoivoista asemaa koskeva kysymys, 
Taistelu tä tä  nuorison säälimätöntä sortoa vastaan on 
välttämätön. Nuorison taistelu oikeuksiensa puolesta, 
asiansa puolesta on ehdottoman välttämätön. Nuoren 
polven rintam a on muodostettava. Mutta ketä vastaan? 
Kuka on syyllinen nuoren polven kurjuuteen? Kuka 
riistää ja  heittää nuorisoa kaduille oman voitonpyyntin- 
sä tähden? Kapitalisti, ennen kaikkea suurkapitalisti 
Kuka sortaa ja  ahdistaa nuorisoa? Kuka estää sitä elä
mästä ihmisen arvoista elämää? Taantumuksellinen 
porvaristo valtakoneistonsa avulla. Kuka tahtoo vielä 
tiukemmin sitoa nuorison kädet ja  jalat? Kuka tahtoo 
raudalla ja  verellä tukahduttaa nuorison taistelun oi
keuksiensa puolesta? Taantumuksellisen porvariston 
tahdon toteuttajat — fasistit, "taisteluristin” miehet — 
ne jum i tahtovat sen tehdä. Tässä ovat siis nuorison v*> 
holliset. Heitä vastaan onkin muodostettava nuoren pol
ven rintama.

Näin ranskalaiset toverit asettivat kysymyksen.
Mutta ranskalaiset fasistit sanoivat: "Nuoren polven 

rintama vanhaa järjestäm ää ja vanhoja puolueita vas
taan, niiden joukossa myöskin kommunistista puoluetta 
vastaan!” Fasistit tahtoivat häikäistä nuorison silmät 
"uuden liikkeen”, "uuden’’ puolueen kyltin loistolla ja 
käyttää omiin fasistisiin tarkoituksiinsa nuorison oikeu
tettua vihaa vanhaa ostettavissa olevaa puoluejärjestel
mää vastaan. Mutta ranskalaiset toverimme selittivät:

— Vanhaa järjestelmää vastaan — mainiota! Mutta 
fasismihan edustaa kaikkein vanhinta ja inhoittavinta 
järjestelmää, eräänlaista barbaariseen feodaaliseen jär
jestelmään palaamista nykyisessä yhteiskunnassa. Nuo
rison mitä laajimpien kerrosten taistelu vanhaa järjes
tystä vastaan yhdessä kommunistien kanssa — juuri si-
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tä  vaativat nuoren sukupolven kaikkein vähttömimmät 
edut. Ainoa puolue, joka johdonmukaisesti taistelee 
vanhan järjestyksen poistamiseksi, omistavien luokkien 
työtätekeviin luokkiin nähden ylläpitämän sata- ja tu
hatvuotisen herruuden poistamiseksi, on kommunistinen 
puolue.— M utta kommunistinen puoluehan — väittivät vas
taan fasistit — edustaa vain yhden luokan etuja, m utta 
me taas edustamme koko kansan ja  koko nuorison etuja.

— Se on valhe! — vastasivat ranskalaiset toverimme: 
kansan todellisia etuja ovat kansan valtavan enemmis
tön edut, ja se kärsii puutetta muutamien rikkaiden 
loiseläjäin harjoittam an riiston takia. Näitä kaikkien 
riistettyjen ja sorrettujen etuja kommunistit juuri puo- 
lustavatkin. Mutta fasistiset murhakoplat tarttuvat 
kansanjoukkojen kurkkuun, jotka vastustavat finanssi- 
pääoman loiseläjäin iestä, ja  tä tä  he sanovat taisteluksi 
"kansan etujen puolesta”.

Viime vuonna, jolloin ranskalaiset toverit ensi k a ran  
sovelluttivat tällaista suhtautum ista nuorisojoukkoihin, 
ei tämä suinkaan ollut m itään ilman m uuta selvää. 
Päinvastoin. Esimerkiksi täällä, Kommunistisen Nuori- 
sointemationalen johdossa täm ä näytti vieläpä parhaim
mistokin tovereista kummalliselta, epäilyttävältä, hä
peälliseltä. Päätä puistellen he ihmettelivät: m itä kiel
tä  täm ä on? "Nuoren sukupolven rintam a”, — eihän se 
ole meidän kommunistista kieltämme, vaan fasisteilta 
lainattu tunnuslause.

Tämä oli tietystikin ilmeinen väärinkäsitys. Sillä 
r an sk a la ise t toverithan käyttivät vain lähtökohtana fa
sistien käyttämää kysymyksen asetuksen muotoa pan
nakseen siihen todella vallankumouksellisen sisällön. Ja 
juuri sen takia, että he eivät pelänneet tä tä  kysymyksen 
muotoa, vaan lähtivät mukaan fasistien provosoimaan
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polemiikkiin nuorisojoukkojen edessä, juuri tällä tavalla 
heidän onnistui lyödä pois miekka fasistien käsistä ja 
kääntää se fasismia vastaan.

Juuri tämä taito lyödä takaisin fasististen demagogien 
iskut oli aikoinaan niin heikko nuorilla tovereillamme 
Saksassa.

Esiintymisissään nuorisojoukkojen edessä ranskalaiset 
toverit osasivat oikein vastata myöskin kysymykseen: 
minkä puolesta nuorison on taisteltava? Jokapäiväisen 
leivän alkeellisten vaatimusten vaiko tulevaisuuden 
suurten ihanteiden puolesta? Tämä virheellinen vas
takkain asettaminen on ollut useissa maissa alituisena 
kompastuskivenä kommunistisessa agitatiossa nuorison 
keskuudessa, — ja seurauksena on ollut, että nuoriso
liittomme eivät ole taistelleet kaikella vakuuttavuudella 
ei välittömien, jokapäiväisten nuorison vaatimusten, 
eikä sen suurten tulevaisuuspäämäärien puolesta. Laa
joille nuorisojoukoille on jäänyt väärä käsitys, että re
formistit ja  vieläpä katoliset papitkin huolehtivat par 
remmin kuin kommunistit nuorisojoukkojen jokapäiväi
sistä tarpeista, ja että fasistiset demagogit pystyvät pa
remmin kuin kommunistit avaamaan heidän eteensä tu
levaisuuden viehättävän näköalan.

Ranskalaiset toverit ovat löytäneet avaimen nuorison 
jokapäiväisten vaatimusten ja nuorisoliikkeen vallanku
mouksellisten päämäärien elimelliseen yhdistämiseen. He 
saivat aikaan innokkaan vastakaiun niin sosialistisen 
kuin tasavaltalaisen ja katolisenkin nuorison keskuu
dessa sekä työttömän nuorison joukkokokouksissa, esiin
tyessä seuraavalla tavalla:

— Koko nuorison, joka kärsii hätää ja  oikeudetto
muutta, on noustava yhteiseen taisteluun! Taisteluun oikeuksiemme, nuorison oikeuksien puolesta! Meillä on
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elämisenoikeus, m utta tämänkin ihmisen alkeellisimman 
oikeuden kieltävät meiltä kapitalistit ja  keinottelijat. Me 
vaadimme viipymätöntä apua, viipymätöntä työn saan
tia. Meillä on oikeus saada ammattiopetusta, oikeus 
saada yleensä opetusta! Ja tä tä  oikeutta meiltä nyt jär
jestelmällisesti supistetaan ja riistetään. Me vaadimme 
hallitukselta viipymättömiä toimenpiteitä tä tä  vastaan. 
Me vaadimme pulan rasituksien siirtämistä työtätekevän 
kansan harteilta raharuhtinaiden harteille, niiden har
teille, jotka rikastuvat pulasta. Me, nuori polvi, vaadim
me itsellemme oikeutta parempaan ja onnellisempaan 
tulevaisuuteen. Me emme salli Ranskan hitieriläistyt- 
tämistä! Me vaadimme fasististen murhakoplain hajoit
tamista. Me tahdomme taistella kansojen rauhan puo
lesta! Ja tämän takia meidän on käytävä maassamme 
päättävää taistelua fasisteja ja taantumuksellista up
seeristoa vastaan, jotka valmistelevat uutta maailman
sotaa ja rikoksellista kansalaissotaa Ranskan työväen
luokkaa vastaan!

Tässä hengessä esiintyi Ranskan kommunistinen nuo
risoliitto ja sen onnistui panna alulle nuorison yhteisrin
taman joukkoliike. Ja meidän ranskalaisia nuoria to- 
vereitamme arvosteltiin vanhojen kaavapppisten lausel
mien kannalta: m utta tehän unohditte alleviivata — sa
nottiin heille, — että kapitalismin puitteissa ei ole mah
dollista viedä läpi minkäänlaisia vaatimuksia työläisnuo
rison aseman parantamisesta. Tämä on periaatteellinen 
laiminlyönti, opportunistinen poikkeama — väittivät an
karat arvostelijat.

M utta ranskalaiset nuoret toverit selittivät, ja  selitti
vät täydellä syyllä:

— Ei, nuorison asemaan voidaan saada jonkinlainen 
parannus, jos nuorison laajat joukot nostatetaan yhtei
seen päättävään taisteluun. Tapahtuuko näin — se riip-
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puu ensikädessä meistä, meidän tarmostamme ja  oikeas
ta  taktiikastamme. Ja täm än todella bolshevistisen päät
täväisyyden innoittamat ranskalaiset toverit menivät 
työttömien nuorisojoukkojen keskuuteen ja sanoivat 
niille: \ .— Talvi lähenee, toverit. Te tiedätte, millaisia kärsi
myksiä se tuo mukanaan. Onko meidän kestettävä kaik
ki nämä kärsimykset pelokkaiden orjain tavoin? Ei! Em
me voi, emmekä tahdo elää tulevaa talvea niinkuin olem
me eläneet tähän asti! Ja  jos te olette yhtä mieltä, niin 
me kehpitamme heti ryhtymään toimintaan. Qn heti lä
hetettävä joukkolähetystöjä työministerin luo! Vieläpä 
Geneveen, Kansainliittoon, on lähetettävä edustajisto! 
Qn viipymättä järjestettävä mahtavia mielenosoituksia 
Pariisin kaduilla! Meidän, nuorison, on taisteltava elä- 
mänoikeutemme puolesta! Vain tällä tavalla me voim
me saada aikaan tilaamme helpoitusta. Ja  me tulemme 
taistelemaan kuin leijonat. Me näytämme rikkaille pank
kiireille ja muille pulan hyenoille, ”Comit6 de Forge’in” 
herroille ja heidän kaltaisilleen, että  me, Ranskan nuori
so, emme halua olla orjia! Vapiskoon vanha maailma, 
sillä nyt nousee Ranskan nuoriso!

Näin ranskalaiset nuoret toverimme tässä vaiheessa 
löivät fasismin poliittisesti laajojen nuorisojoukkojen 
edessä. Fasisteilta meni halu puhua edelleen "nuoren 
sukupolven rintamasta", he perääntyivät kuin piestyt 
koirat häntä koipien välissä.

Tämä "ranskalainen taistelutapa” fasismia vastaan 
oli viime vuonna vielä jotakin uutta . Se vaati silloin to
vereiltamme suurta poliittista rohkeutta ja  itsenäisyyttä.

Niille tovereille KNP.n johdossa, jotka alussa eivät ym
märtäneet tä tä  vanhoista kaavoista vapaata Ranskan 
kommunistisen nuorison kieltä — sillä he eivät ymmär
täneet sen poliittista sisältöä — heille täm ä tapaus oli
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tärkeä poliittinen, opetus. Ja minun on sanottava, että 
nämä KNI:n johdossa olevat toverit oppivat nopeasti ja 
sen jälkeen ryhtyivät tosibolshevistisella päättäväisyy
dellä tukemaan Ranskan kommunistisen nuorison suun
tausta. Enemmänkin, he ottivat käsiinsä aloitteen saa
dakseen muidenkin maiden kommunistiset nuorisoliitot 
omaksumaan tämän kurssin.

Tietenkin on Kommunistinen Nuorisointemationale 
kokonaisuudessaan ottanut vasta ensimmäiset askeleet 
tämän taktiikan soveltamisessa.

Ei kuitenkaan ole minkäänlaisia epäilyjä siitä, etteikö 
se nykyisen johdon ohjauksella tule kulkemaan no
peasti ja  päättävästi eteenpäin tä tä  tietä.

Amerikan kokemus
Yhdysvaltain nuorisoliiton kokemus viime ajalta on 

myöskin mitä opettavin.Siellä asia alkoi erään fasistiryhmän laajalti toitote
tusta organisatoorisesta aloitteesta, jolla se hallituksen 
myötävaikutuksella kutsui koolle maan nuorisojärjestö
jen kongressin. Kommunistisen nuorisoliiton eteen nousi 
kysymys: onko sen lähetettävä edustajansa tähän kong
ressiin vai ei. Ei ole ihmeteltävää, että tällaisessa uudes
sa asiassa mielipiteet nuorisoliitossamme hajaantuivat. 
Muutamia vuosia sitten tällainen kysymys olisi kaiken 
todennäköisyyden mukaan ratkaistu jopa ilman väitte
lyä, s.o. olisi yksinkertaisesti kieltäydytty kaikesta osal
listumisesta ja varmaankin olisi omahyväisesti pidetty 
tä tä  lahkolaispäätöstä kysymyksen parhaimpana ratkai
suna. Nyt tämä kysymys käsiteltiin nuorisoliitossa ja  
ilmeni, että osallistumista vastustaneilla tovereilla oli 
huonot perusteet. "Pelkäämme, että olemme liian hei
kot”, — sanoivat he, — "voidaksemme seistä niin mah
tavia voimia vastassa’’.
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Vanha lahkolaisuus, joka niin usein on esiintynyt suu- 
rennellulla itseluottamuksella, esiintyi tässä tapaukses
sa, jolloin suuri käytännöllinen kysymys vaati selvää 
miehekästä ratkaisua, epäluottamuksena omiin voimiin, 
työläisnuorison johtavaan osuuteen.

Amerikkalaisen nuorisoliittomme johto, toveri O. sen 
kärjessä, hylkäsi tämän pelkurimaisen perustellin ja 
meni kongressiin, jonne oli kokoontunut sangen kirjava 
nuorisojoukko m itä erilaisimmista kerrostumista. Ame
rikkalaiset toverimme saavuttivat suuren menestyksen 
tässä kongressissa. Fasismin asiamiehet tulivat täydel
lisesti eristetyiksi ja  kongressi onnistuttiin muuttamaan 
radikaalisen nuorison yhteisrintaman suureksi kokouk
seksi. Ja kun jonkin ajan kuluttua kokoontui toinen 
nuorison yleinen kongressi, niin kommunistinen nuoriso
liitto valtasi siellä jo sangen arvovaltaisen aseman, no
jautuen siihen luottamukseen, jonka se (di vallannut 
uudella joukkopolitiikallaan ja oikeille raiteille asete
tulla työllään, jonka se oli oppinut.

Mitä se sitten oli konkreettisesti oppinut?
Ensinnäkin, se oli oppinut terveesti arvioimaan nuo

risojoukkojen vasemmistumisen astetta, s.o. arvioimaan 
sitä oikein ilman oikeistolaisia aliarviointeja ja "vasem
mistolaisia” yliarviointeja.

Aikaisemmin eräät toverit kuvittelivat asian olevan 
yksinkertaisesti niin, että koska työtätekevien joukko
jen vasemmistuminen ja joukkoliikkeen nousu on alka
nut, — ja Amerikassahan näin todellisuudessa olikin, — 
niin voidaan m uitta m utkitta "määritellä” "vallanku
mouksellisen nousun” olemassaolo ja sitten on vain kat
sottava Kommunistisen Intemationalen ohjelmasta, mil
laiset vallankumoukselliset tunnukset on esitettävä sel
laisessa tilanteessa ja millaisiin vallankumouksellisiin 
tehtäviin on käytävä käsiksi.
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Amerikkalaiset nuoret toverit ovat nyt nähneet, että 
-vaikka Yhdysvalloissa on jo tosiaankin alkanut suuri 
nuorisojoukkojen vasemmistumisen ja  aktivisoitumisen 
prosessi, eivät nämä joukot, eivät edes niiden aktiivisim- 
m atkaan edustajat ole vielä ymmärtäneet yksinkertai- 
simpiakaan kommunistisia tunnuksia ja  kehoituksia. He 
eivät ole edes ymmärtäneet, mikä on sellainen "yksin
kertainen” asia kuin fasismi. Se oli selitettävä helppo- 
tajuisesti ja  vielä sittenkin, kun he ovat tulleet käsittär 
mään, että fasismi on vihollinen, osoittautui, että monet 
heistä pitivät täysin hyväksyttävänä Hearstin lehdistös
sä esitettyä tunnusta: "Kommunismia ja  fasismia vas
taan!” He eivät huomanneet, että juuri tässä pettävässä 
muodossa harjoitettiin puhtaasti amerikkalaista fasis
tista  agitatiota. Heille piti mahdollisimman kärsivälli
sesti selittää asioiden todellinen tila, tyrkyttämättä 
omaa mielipidettämme. Edelleen selvisi esimerkiksi seu- 
raavaa: monet niistä, jotka olivat jo valmiit yhteistyö
hön kommunistisen nuorisoliiton kanssa sodanvaaraa ja 
fasismia vastaan, eivät vielä rohjenneet lähteä katumie
lenosoituksiin. He eivät olleet lainkaan tottuneet tällai
seen taistelumuotoon ja  heidän kanssaan piti aluksi so
pia toisista, alkeellisemmista taistelumuodoista, jotka 
heidän järjestöjensä jäsenjoukot saattoivat omaksua 
omiksi taistelumuodoikseen, jo tta sitten niiden taistelu- 
valmiuden kehittymisen mukaan vietäisiin niitä eteen
päin.

Toiseksi, amerikkalaiset nuorisoliittolaisemme tulivat 
vakuutetuiksi siitä, että  me todella voimme paljon oppia 
eUkommunistisUta joukoitta.

He esimerkiksi oppivat näiltä joukoilta ”uutta kieltä”, 
nuorison raikasta, konkreettista, helppotajuista ja  ku
vaannollista kieltä, sellaista kieltä, jota täällä tov. Di- 
mitrov vaatii vanhan, kuivan, stereotyyppisen erikoiskie
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Ien tilalle. Tov. G. kertoi, miten he onnistuivat nuoriso- 
kongressin yhteydessä laatimaan nuorison kielellä kong
ressin tärkeimmän asiakirjan: "Amerikan nuorison oi
keuksien julistuksen”. ”Me teimme kaikkemme vetääk- 
semme mahdollisimman suuren määrän nuorisojärjestö
jen edustajia tämän asiakirjan laadintaan ja  lopulliseen 
asuun saattamiseen.” Ja tähän hän lisäsi: "Työsken
nellen tällä tavalla me emme heikentäneet kommunisti
sen nuorisoliiton arvovaltaa, vaan lujitimme sitä. Me 
osoitimme nuorison laajoille joukoille, että kommunisti
sella nuorisoliitolla ei ole itsekkäitä pyyteitä ja  että se 
kokonaisuudessaan antautuu palvelemaan nuorisokong- 
ressin laajentamisen tehtävää tarkoituksella tehdä se 
laajaksi joukkoliikkeeksi taantum usta vastaan, viivytte
lyä sietämättömien nuorison tarpeiden puolustamiseksi.”

Amerikan kommunistisen nuorisoliiton edustajat ovat 
oppineet joukoilta oikeata suhtautumista nuorison ei- 
proletaarisiin kerroksiin. Aikaisemmin monet kommu
nistisen nuorisoliiton jäsenet katsoivat opiskelevaa nuo
risoa ylhäältä alaspäin ja täten  tietystikin vaikeuttivat 
kiinteämpien yhteyksien solmiamista. Tämä oli myös
kin lahkolaisuuden ilmausta ja se oli jum itettava pois 
kommunistisen nuorisoliikkeen riveistä. Jos Amerikan 
kommunistisen nuorisoliiton edustajat eivät olisi osan
neet toverillisesti lähentyä opiskelevaa nuorisoa, eivät 
he olisi voineet kehittää ylioppilaiden yhteisrintaman 
laajoja liikkeitä, joista tärkein oli ylioppilaiden lakko so
taa ja fasismia vastaan huhtik. 12 p:nä tänä vuonna, joi
hon osallistui 184.000 ylioppilasta.

Kolmanneksi, amerikkalaiset nuorisoliittolaiset ovat 
myöskin oppineet voittamaan taktiikassa entisen luutu- 
neisuutensa ja  käyttämään joustavaa taktiikkaa.

Tov. G. kertoi kaksi luonteenomaista esimerkkiä tästä. 
Ensimmäinen esimerkki: kongressin uskonnollismieli-
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sille, jotka alussa suhtautuivat erikoisen epäluuloisesti 
yhteisrintaman mahdollisuuteen kommunistien kanssa, 
annettiin sunnuntai-aamuna mahdollisuus nauttia ju
malanpalveluksesta. Toinen esimerkki: Rooseveltin 
suunnitelmaa nuorison turvaamisesta, joka edellytti 50 
milj. dollarin luovuttamista nuorison pikaista avusta
mista varten, ei tovereittemme aloitteesta leimattu de
magogiaksi, vaan todettiin myönnytykseksi, joka halli
tuksen oli pakko tehdä nuorison kasvavan yhteisrinta- 
maliikkeen johdosta. Samalla nuorison yhteisrintaman 
johto osoitti tämän toimenpiteen koko kitsauden ja sa
malla kertaa paljasti joukkojen edessä, kuinka hallituk
sen suunnitelma uhkaa huonontaa nuorison eräiden ker
rosten asemaa. Tov. G. arvioi täysin oikein seuraavalla 
tavalla tämän taktiikan tulokset:

"Näin ollen Rooseveltin suunnitelm a tuli m uutetuksi nuorison 
kongressia vastaan suunnatusta aseesta nuorison mobilisoinnin 
aseeksi taisteluun hallituksen avustuksen suurentam iseksi.”

Näette saman tuloksen kuin Ranskassakin: miekka on 
lyöty vihollisen käsistä ja  suunnattu sitä itseään vas
taan.

Neljänneksi, Amerikan kommunistiseen nuorisoliit
toon kuuluvat toverit tulivat vakuuttuneiksi siitä, että on 
mentävä porvariston johtamiin nuorison laajoihin jär
jestöihin, Enemmänkin, he ovat myöskin oppineet, mi
ten  siellä on työskenneltävä.

Aikaisemmin KNI laski tällaiset nuorisojärjestöt yk
sinkertaisesti vihollisjärjestöjen joukkoon ja niiden mil
joonia jäseniä pidettiin "vastustajina”. Ei otettu lain
kaan huomioon sitä, että Yhdysvalloissa, eikä vain siellä, 
työtätekevän nuorison enemmistö kuuluu näihin järjes
töihin. Ei pidä luulla, e ttä  nuorison enemmistö on jär
jestymätöntä. Ei, monissa maissa enemmistö on järjes
täytynyt, eikä vain armeijassa, ei vain koulussa, jotka
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myöskin ovat porvarillisia järjestöjä, vaan välittömästi 
erikoisissa porvarillisissa nuorisojärjestöissä. Ja  vieläpä 
silloinkin, kun me todella aloimme puhua siitä, että (m 
työskenneltävä näiden järjestöjen riveissä, täm ä työ kä
sitettiin täysin lahkolaisessa hengessä työksi niiden "rap- 
peuttamiseksi”.

Amerikkalaiset nuorisoliittolaiset kertovat nyt koke
muksensa tuloksena: näihin joukkojärjestöihin ei ole 
mentävä tarkoituksella rappeuttaa niitä, vaan tarkoi
tuksella "m uuttaa ne porvarillisen vaikutuksen keskuk
sista yhteisrintamataistelun keskuksiksi, proletaarisen 
vaikutuksen keskuksiksi". Nuorison joukot pitävät näi
tä  järjestöjä ominaan, ja  vain vakavasti työskentelemäl
lä siihen suuntaan, että näiden järjestöjen kautta puo
lustettaisiin nuorison tarpeita ja etuja, me voimme laa
jentaa vaikutustamme joukoissa.

Näissä järjestöissä amerikkalaiset nuorisoliittolaisem- 
me ovat löytäneet suuren joukon sellaisia toimitsijoita ja 
jäseniä, jotka ovat valmiit yhdessä kommunistien kans
sa taistelemaan taantum usta vastaan, ja  vajaan vuoden 
kuluessa Yhdysvaltain kommunistinen nuorisoliitto on 
onnistunut muodostamaan näissä joukkojärjestöissä 175 
solua.

Nämä ovat vain muutamia myönteisiä yhteenvetoja 
Amerikan kommunistisen nuorisoliiton työn kokemuk
sista viime ajalta.

Työskentely porvarillisissa, nuorisojärjestöissä
Tämä työskentely porvarillisissa joukkojärjestöissä, 

jonka Amerikan kommunistinen nuorisoliitto on niin 
menestyksellisesti pannut alulle, onko se mahdollista ja  
välttäm ätöntä vain Yhdysvalloissa?

Ei tietystikään yksistään siellä. Monissa muissa mais
sa se on yhtä mahdollista, vaikkakaan ei samoissa muo-
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eloissa. Iso-Britanniassa ovat toverimme aloittaneet jo
takin samantapaista toisissa konkreettisissa muodoissa, 
eli tarkemmin saneen, he vasta nyt alkavat; he ovat 
aikalailla myöhästyneet. Skandinavian maissa ovat to
verimme tässä suhteessa niin paljon myöhässä, että he 
eivät ole tä tä  kysymystä vielä edes asettaneet täysin va
kavasti.

Fasistisissa maissa tä tä  työtä tietystikin on harjoitet
tava toisella tavalla kuin legaalisissa oloissa. Tov. Di- 
mitrov osoitti täm än mainiosti meille esittäen sattuvan 
vertauksen Troijan puuhevosesta.

M utta ei vain fasistisissa maissa, vaan myöskin eräis
sä siirtomaissa meidän on sovellettava tä tä  taktiikkaa, 
esimerkiksi Kiinassa. Te tiedätte, että kiinalaiset nuo- 
risoliittolaisemme ovat neuvostoalueilla suorittaneet to
della legendaarisia urotekoja; rintam an läheisessä vyö
hykkeessä he osaavat mestarillisesti soveltaa yhteisrin
tama taktiikkaa; m utta valkoisilla alueilla, joilla vallit
see Kuomintangin terrori, he ovat heikkoja juuri tässä 
taktiikassa. M utta vapautuminen lahkolaisuuden jä t
teistä terrorin oloissa, täm ä tehtävä on osoittautunut vai
keaksi jopa kiinalaisillekin tovereillemme. Heidän on 
opittava menemään luokkavihollisen luomiin laajoihin 
joukkojärjestöihin. He voivat sen tehdä. He ovat lahja
kasta väkeä.

Myöskin muissa siirtomaissa, varsinkin Intiassa, mie
lestäni voidaan hyvin paljon saada aikaan työskentele
mällä porvarillisissa nuorison joukkojärjestöissä.

Kaikissa imperialistisissa maissa tämä tehtävä on eri
koisen tärkeä sodanvastaisen taistelun kannalta. Miten 
muuten voimme yleensä sanoa, että me valmistamme 
työtätekeviä luokkia taisteluun sotaa vastaan, jollemme 
työskentele näissä suurissa porvarillisissa nuorison jouk
kojärjestöissä? Tavattoman suuret joukot nuorisoa kan-
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san työtätekevistä kerroksista kuuluvat näihin joukko- 
järjestöihin. Ja useimmissa maissa me emme tee mi
tään vakavaa työtä saadaksemme aikaan yhteyden tä
män nuorison kanssa, avatuksemme sen silmät näke
mään edessäolevan vaaran. Onko tämä bolshevistista 
valmistautumista sodan varalta?

Vieläpä tällaisten joukkojärjestöjen ei-fasistisetkin 
johtajat, sellaisetkin, jotka ”rauhan aikoina” tekevät 
pasifistista propagandaa, hetkellä, jolloin maan vallassa- 
oleva porvaristo aloittaa sodan, antautuvat itse asiassa 
muodossa tai toisessa sotilasjohdon käytettäviksi. Suuri 
joukko näiden järjestöjen nuorista jäsenistä tulee yllä
tetyksi, vedetään petoksella sotaan, jos sitä ei etukäteen 
valmisteta kaikkeen tähän, yhteyksiensä pohjalla kom
munistien kanssa, jos kommunistit siihen saakka vain 
jaaritelevat "joukkotyöstä”.

Kommunistiset nuorisoliitot
Miten voidaan imperialististen maiden proletariaatti 

valmistaa imperialistisen sodan varalle niin kauan kuin 
kommunistiset nuorisoliittomme ovat niin heikot kuin 
nyt! Ilman työläisnuorison voimakkaita, aktiivisia val
lankumouksellisia järjestöjä, jotka ovat elimellisessä yh
teydessä maan suurimpien nuorisojärjestöjen kanssa, on 
proletariaatti taistelussa sotaa ja  fasismia vastaan oleva 
kädettömän sotilaan kaltainen.

Mutta siitä, että voimakkaiden vaUankumoukseUisten 
järjestöjen olemassaolo on välttäm ätöntä, ei suinkaan 
seuraa, että nuorisoliittojemme on otettava vastaan vain 
sellaisia uusia jäseniä, jotka jo ovat vallankumoukselli
sia, ovat jo kommunistisia, ovat jo täysin toimintakykyi
siä. Ei! Leveämmälle ovet nuorisojärjestöihimme! Kaik
kialla, missä nämä järjestöt ovat legaalisia, on niiden ol
tava täysin avoimet kaikille pojille ja tytöille, jotka ovat
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todella myötätuntoisia kommunismille ja tahtovat sitä 
oppia.

Kommunististen nuorisojärjestöjen koko elämän tulee 
olla niin järjestetty, että uudet jäsenet, jotka eivät vielä 
ole kommunisteja, eivät vielä ole tottuneet kommunisti
seen kuriin ja kommunistiseen aktiivisuuteen, tuntisivat 
olevansa kotonaan kommunistisissa nuorisoliitoissam
me, että heillä olisi elävä mielenkiinto järjestöjemme elä
mään ja olisi mahdollisuus askel askeleelta kehittyä 
kommunisteiksi.

Jäsenistön vaihtuvuus on ollut erikoisen suuri nuori
sojärjestöissämme. Mutta m itä on tuo vaihtuvuus? Se 
on lahkolaisuutemme arvostelua meille myötätuntoisten 
joukkojen taholta. Suurimmalta osalta tämä lahkolai
suus ilmenee siinä, että uusille jäsenille esitetään sellai
set tavattomat vaatimukset työhön ja kuriin nähden, et
teivät he voi niitä täyttää. Sitäpaitsi heidän työnsä on 
huonosti järjestetty, on etupäässä teknillistä laatua ja 
niin sisällyksetöntä, että se voi tappaa kaiken elävän 
mielenkiinnon. M utta ken ei voi tyydyttää asetettuja 
vaatimuksia, hänen kimppuunsa käyvät nuorisoliitto- 
työntekijämme joukolla, ja toisinaan eroittavatkin. Es
panjasta minulla on tietoja, että siellä vaatimukset nuo
risojärjestöjen jäsenten työhön nähden ovat useinkin jo
pa korkeammat kuin kommunistisessa puolueessa. Tä
män mukaisesti on siellä vaihtuvuuskin hyvin suuri. Tä
m ä (»i eräs, vaikkakaan ei ainoa, m utta eräs pahimpia 
muotoja nuorisojärjestöjemme harjoittam asta puolueen 
kopioimisesta, jota tov. Dimitrov niin perustellusti täällä 
arvosteli.

Menneinä vuosina nuorisoliittolaistemme riveissä voi
tiin  toisinaan kuulla kinastelua, jota käytiin seuraavan 
skolastisen vastakkain asettamisen pohjalla: onko mei
dän nuorisojärjestöjemme oltava kasvatus- vaiko toiste-
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lujärjestöjä? Käytiinpä vielä taistelua "opportunistista 
poikkeamaa” vastaan, joka muka ilmeni siinä, että nuo*- 
risojärjestöjä pidettiin kasvatusjärjestöinä. Tietystikin, 
jos kasvatus otetaan vain kirjojen, teesien, luentojen ym. 
välityksellä tapahtuvana opiskeluna, niin silloin se on 
tosiaankin opportunistista.

Miten Lenin asetti tämän kysymyksen. Hän sanoi Kommunistisen Nuorisoliiton IH:ssa edustajakokouksessa lokakuussa v. 1920:”Nuorisoliiton tehtävänä on asettaa käytännöllinen, 
toimintansa niin, että opiskellen, järjestäytyen, lUttäy- 
tyen yhteen, taistellen tämä nuoriso kasvattaisi itseään 
ja kaikkia niitä, jotka näkevät siinä johtajan, että se 
kasvattaisi kommunisteja.”

Kommunistisen Nuorisointemationalen perustehtävä
Kommunistisen Nuorisointemationalen perustehtävä

nä on nuorisoliikkeen yhtenäisyyden aikaansaaminen fa
sismia, sotaa ja kapitalistista sortoa vastaan. Tämän pe
rustehtävän asetti täydellä selvyydellä ja  päättäväisyy
dellä toveri D i m i t r o v  selostuksessaan ja  päätöslau
selmassa työjärjestyksen toisesta kysymyksestä. Se sai 
osakseen irmnfctmm hyväksymisen maailmankongres- 
simme kommunistisen nuorisoedusta j iston taholta. Sa
malla on tullut osoitetuksi Kommunistisen Nuorisointer- 
nationalen kurssi lähimmän taistelukauden ajaksi.

Kommunistisen Nuorisointemationalen lähimmän 
kongressin tehtävänä on oleva tämän kommunistisen 
nuorison perustehtävän konkreettinen kehittäminen 
saadun kokemuksen perusteella eri maiden olojen mu
kaisesti, sen selittäminen ja  varmistaminen erillisten lä
himpien käytännöllisten tehtäväin muodossa.

Sosialistiset nuorisojärjestöt ovat yleensä yhtä eristety t kuin kommunistisetkin nuorisoliitot. Suurimmalta 
osaltaan ne ovat nykyään puolittain nukuksissa olevia
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kulttuurijärjestöjä, joilla ei ole suurta arvoa proletaari
sen luokkataistelun tekijöinä. M utta olemalla kiinteäs
sä yhteydessä kommunistisen nuorison kanssa ne voi
daan herättää uuteen aktiiviseen eloon.

Sosialististen ja kommunististen nuorisoliittojen voi
mien yhdistäminen ja  jatkuva yhteistoiminta epäile
m ättä saisi aikaan työtätekevän nuorison vilkkaan vir
taamisen molempiin nuorisojärjestöihin. Yhdessä ne 
muodostaisivat johtavan voiman maan nuorison joukko
liikkeessä, erikoisesti rasisminvastaisessa liikkeessä, sillä 
fasismi uhkaa hävittää niin kommunistiset kuin myös
kin sosialistiset nuorisoliitot ja kaikki edistykselliset 
nuorisojärjestöt.

Tämän takia tov. Dimitrov kehoitti nuorisoa muodos
tamaan kommunististen ja sosialististen nuorisoliittojen 
Rasisminvastaisen liiton luokkataistelun pohjalla. Tämä 
tov. Dimitrovin kehoitus varmaankin saa aikaan mitä 
su u rim m an  vastakaiun sosialistisen nuorison keskuu
dessa.

Kommunistinen nuoriso puolestaan on velvollinen 
kaikin tavoin helpottamaan täm än ehdotuksen hyväk
symistä sosialististen nuorisojärjestöjen taholta. Tämä 
on merkitsevä suurta askelta eteenpäin nuorisoliik
keessä.

M utta täm ä kansainvälinen tehtävä ei suinkaan mer
kitse. sitä, etteikö yksityisissä maissa voitaisi ja  pitäisi 
mennä pitemmälle. Jos Kommunistinen Internationale 
asettaa nyt päiväjärjestykseen kysymyksen puolueiden 
yhdistämisestä, niin (m selvää, että  useissa maissa sosia
lististen ja  kommunististen nuorisojärjestöjen yhdistä
misen mahdollisuus on nyt vieläkin ajankohtaisempi 
tehtävä.

Ranskan kommunistinen nuorisoliitto on tässäkin 
suhteessa esiintynyt tienraivaajana. Se otti rohkeasti ja
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avoimesti käsiinsä aloitteen ja esitti sosialistiselle nuo
risoliitolle yhdistymiskannan, joka sai osakseen suuren 
vastakaiun sosialistisen nuorison keskuudessa. Espan
jassa tämä kysymys on myöskin jo ajankohtainen. Huo
menna se voi tulla ajankohtaiseksi monissa muissa mais- 
ca, esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa.

Sosialistisessa Nuorisointernationalessa on jo muodos
tunut vasemmistosiipi, joka taistelee yhteisrintaman 
puolesta ja lähestyy vallankumouksellisia asemia. Toisin 
ei voi ollakaan! Mitä suurimpien joukkotaistelujen 
edessä työläisnuorison parhaimmat, taistelukykyiset voi
mat siirtyvät reformismin leiristä proletaarisen vallan
kumouksen leiriin. Eikä vain työläisnuorison voimat, 
vaan myös muiden työtätekevien luokkien, opiskelevan 
nuorison jne. voimat. Ne antavat uusia taistelukykyisiä 
voimia yhteiskunnallisen vapaustaistelun aktiiviarmei- 
jan käytettäväksi.

Tämän me näemme jo kaikissa niissä maissa, joissa 
kommunistit osaavat oikealla tavalla tukea porvarilli
sissa joukkojärjestöissä tapahtuvaa nuorison radikalisoi
tumista.

Tästä johtuu tov. Dimitrovin nuorisolle asettaman toi
sen tehtävän pitkälle menevä ajankohtainen merkitys, 
tehtävän "yhdistää kaikkien ei-fasististen nuorison 
joukkojärjestöjen voimat, mukaan luettuna ammattiliit
tojen, osuusliikkeiden jne. nuorisojärjestöt m itä laajim
man yhteisrintaman pohjalla aina erilaisten yhteisten 
järjestöjen muodostamiseen saakka taistelua varten fa
sismia vastaan, nuorison ennenkuulumatonta oikeudet
tom uutta ja militarisointia vastaan, nuoren polven ta
loudellisten ja  kulttuurietujen puolesta".Tämä on oikea tie, tämä on nuorison kommunistisen 
liikkeen linja.

Nuorison kansainvälisessä yhteisrintamaliikkeessä ovat
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viime aikoina, kuten tiedätte, tulleet käytäntöön uudet 
tunnukset, jotka muodoltaan ovat sangen vanhoja: va
pauden, rauhan ja demokratian puolustuksen tunnuk
set. On aivan luonnollista, että eräät toverimme ryhty
vät tällöin aprikointiin, sillä he tietävät mainiosti, ja 
muuten ei voi ollakaan, että meidän kannattamaimme 
t u n n u ste n  tulee kestää periaatteellinen arvostelu.

Toverit, joilla on epäilyksiä, eivät ota huomioon, että 
ajat ovat muuttuneet, että tunnus ei ole kivettymä, että 
sen elävä sisältö m uuttuu yhdessä ajan ja tilanteen 
kanssa. Vapauden tunnus oli aikoinaan vallankumouk
sellinen tunnus porvarillisessa vallankumouksessa; sit
temmin se m uuttui reformistiseksi tunnukseksi ja vielä 
m yöhem m in lopuksi vastavallankumoukselliseksi tun
nukseksi. Esimerkiksi Saksassa v. 1928—1932, jolloin 
sosialidemokraatit istuivat hallituksessa ja pitivät kiinni 
tunnuksesta: "Vasemmalta ja oikealta tulevaa diktatuu
ria vastaan, vapauden puolesta”, se oli sosialidemokraat
tisen hallituksen vastavallankumouksellinen tunnus. 
M utta nyt, jolloin se esitetään, ei kommunisteja vastaan 
käytävän taistelun, vaan yhteisrintamassa yhdessä kom
munistien kanssa fasismia vastaan käytävän taistelun 
tunnuksena, tällä tunnuksella on tietystikin aivan toi
nen sisältö. Tietysti sellaiset kansanrintaman tunnukset 
ovat venyviä ja  sentähden meidän on tehtävä ne selviksi. 
Joukkojen eteen on asetettava terävänä kysymys: mille 
luokille vapaus? Muussa tapauksessa täm ä tunnus voi 
aiheuttaa proletariaatin ja sen liittolaisten luokkatietoi
suuden hämärtymisen.

On siis selvitettävä kysymys, m utta ei ole viisasta suo
ralta kädeltä hyljätä tällaisia tunnuksia. Lenin sanoi:

"Vapaus on tietystikin erittäin oleellinen tunnus jokaiselle vallankumoukselle, olkoon se sosialistinen tai de
mokraattinen.”
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Uuden »ranskalaisen kielenkäytön» mukaan on nuori
son yhteisrintamaliikkeessä myöskin alettu puhua nuo
rison ihanteista. M utta eiköhän täm ä ole jo idealismia, 
joka meidän on torjuttava? Ei, asia on näin: on ole
massa taantumuksellisia ja  vallankumouksellisia ihan
teita. Neuvostoihanteet ovat materialistisia ja kommu
nistisia ihanteita, ne on vietävä laajoihin nuorisojouk
koihin, ne on juurrutettava niihin.

Tosiseikat osoittavat, kuinka suuri on Neuvostoliiton 
arvovalta kapitalistisissa maissa, erikoisesti nuorisojouk
kojen keskuudessa. Mutta kuinka heikkoja me vielä 
olemmekaan Neuvostoliiton suurten saavutusten tunne
tuksi tekemisessä! Kuinka heikkoja olemmekaan, kun 
on kysymys siitä, että näytettäisiin koko se ihana tule
vaisuus, joka avautuu neuvostomaan nuorison eteen. 
Eräs nuorisoliikkeen tärkeimpiä poliittisia tehtäviä on 
kertoa siitä, m itä sosialismi tuo nuorisolle.

Edessäni on viime keväänä keskikoulun päättäneen 
neuvostoliittolaisen tytön puhe. Hän sanoo:

’ 'Vieraanvaraisesti ja selkoselälleen ovat edessämme avattuina 
ovet riemuisaan luovaan elämään!Insinöörit, sorvaajat, traktoristit, agronomit, kirjailijat, ke
mistit, sähköteknikot — kaikki ovat tarpeen nuorelle ihanalle synnyinmaalleni!

Niin, V. V. Majakovski on oikeassa: "elämänsä on ihanaa ja  
ihanaa on elää” tällaisena erinomaisena aikakautena ja  erinomaisessa maassamme! Meidän ikätoverimme ulkomailla eivät 
ole milloinkaan eläneet näin erinomaisia, elämäntäyteisiä, aurinkoisia ilonpäiviäkuin me elämme nykyään.

. . .  Tämän mahdollisuuden iloisesti, reippaasti ja hyvin opiskella ovat meille valloittaneet meidän vanhempamme, veljemme suuren kommunistisen puolueemme johdolla lokakuun tais
teluissa . . .. . .  Meidän keskuudessamme ei ole vain tulevia insinöörejä, teknikkoja, kemistejä, agronomeja, Punaisen Armeijan komentajia, lentäjiä, tankkimiehiä, — meidän joukossamme on myös-
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kin kirjailijoita, runoilijoita, säveltäjiä, kuvanveistäjiä, meidän 
joukossamme on lentopallon pelaajia, shakinpelaajia, m ainioita 
urheilijoltal

. . .  Olemmehan me Neuvostomaamme nuoria isäntiä! Edes
sämme on valtava tehtävä — alistaa tahtoomme avaruus ja  
aika!

Me tahdomme elää, meidän on elettävä ja  me elämme kauan, 
ä llä  Vladimir Iljitsh  antoi meille tehtävän — rakentaa valmiiksi 
kommunistinen yhteiskunta. H än sanoi: juuri nuorison on ra - 
kannettava kommunistinen yhteiskunta . . .

. . .  Niin, me
ymmärrämme ja  valtaam m e kaiken,
sinitaivaan ja  arktiikan yön.
Ja  kun m aa m eiltä kuntoa vaatii,
joka ainoq teemme sankar’työn.
. . .  Sankaruus m eidän maassamme ei ole pelkkää joutavaa 

maineen tavoittelua: meidän sankaruutemme on jokapäiväi
sessä vakavassa taistelussa ja  työssä.”

Koettakaa, toverit, esittää tämä maittenne kielillä, 
m utta ehdottomasti nuorison verevällä ilmeikkäällä kie
lellä, ja te tulette silloin vakuutetuiksi, että tällä tavalla 
voidaan vallankumouksellisessa agitatiossamme saavut
taa paljon enemmän kuin hengettömällä statistiikalla.* .

Toverit, nuorisoliikkeemme myönteisistä esimerkeistä, 
joista olen tässä kertonut, te olette tulleet näkemään, 
e ttä  eräissä maissa kommunistinen nuoriso on jo ottanut 
ensimmäiset ratkaisevat askeleet oppiakseen "purjehti
maan luokkataistelun myrskyisällä merellä", kuten tov. 
Dimitrov täällä lausui.

Me kaikki tässä kongressissa olevat olemme vahvan us
kon elähdyttämät, että uusi taktillinen suuntaus, jonka 
tov. Dimitrov osoitti meille niin vakuuttavasti, voi auttaa 
meitä saavuttamaan todella suurta menestystä yleismaa
ilmallisen liikkeemme kaikilla aloilla, eikä viimekädessä 
nuorisoliikkeessämme.
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M utta eräs seikka on eittämätön: asia ei luista itsevir- 
taukseUa. Ennen kaikkea an välttäm ätöntä kommunis
tisten puolueiden alituinen huolehtiva apu nuorisoliik
keelle, paljon tehokkaampi apu ja  johto kuin on ollut tä
hän gaakka En kohdista tä tä  kehoitustani kaikille kom
munistisille puolueille, vaan useimmille niistä. Minkä 
takia? Ranskan ja  Yhdysvaltain nuorisoliittolaistoverit 
kertovat, että heillä ei ole mitään valittamisen aihetta 
— näissä maissa puolueet todella avustavat. Tov. Ray
mond Guyot sanoi: "Aikaisemmin me autoimme puo
luetta, nyt puolue auttaa' meitä.” On siis käynyt niin, 
että nuorisomme omat saavutukset ovat saattaneet puo
lueenkin johdon paremmin ymmärtämään nuorisoliiton 
tehtävän ja  tarpeet.

Kaikkien kommunististen puolueiden, kaikkien niiden 
johtajien on kerta kaikkiaan ymmärrettävä: nuorison 
liike on yhteiskunnallisen vapautusliikkeen sydän. Mei
dän nuorisomme, meidän toivomme kasvaa, m utta se voi 
kasvaa kymmenen kertaa nopeammin, jos puoluejohto 
auttaa sitä tositeolla, jos se antaa nuorison avuksi todel
la kykeneviä voimia. Nuorisoliikkeemme eräät ohjaajat 
ovat viime vuosina kohonneet todellisten nuorisojohta- 
jien tasolle. Mutta asia ei luonnistu, jos puoluejohto, ku
ten nyt usein tapahtuu, heti ottaa itselleen jokaisen toi
meliaan nuorisoliittolaisen, joka on osoittautunut kyke
neväksi nuorisoliikkeen työssä. Kommunistinen nuori
soliitto on tietysti myöskin kaaderien koulu puoluetta 
varten. Mutta koululla, jolta viedään kaikki kykenevät 
opettajat ja  johtajat, ei ole mitään arvoa.

Toinen imperialistinen maailmansota lähestyy. Val
mistellaan rikollisinta kaikista rikollisista sodista: vastavallankumouksellista imperialistista hyökkäystä Neuvos
tomaata, kaikkien maiden työläisten isänmaata vastaan.

Mutta me tiedämme, kuten tov. S t a l i n  tästä sanoi,
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että tämä sota on oleva porvaristolle kaikkein vaaralli
sin sota. Vallassaoleva porvaristo kiitää mitä vaaralli
sinta sotaseikkailua kohti. Eräissä maissa se on jo va
linnut "johtajiksi” tyhmänsokeita, hurjapäisiä seikkaili
joita, antaen niiden käsiin hallitusohjakset.

Ehkäpä Saksan porvaristo ei ole parempien johtajien 
arvoinen, m utta olipa asia miten tahansa, maailma on 
suojattava niiden raivonnalta.

Japanin armeijan johtajat ovat melkein yhtä suuressa 
määrässä yhteiskunnallisesti vaarallisia "rauhan aposto
leja” (kuten itseään ja asekumppaneitaan nim itti tun
nettu kenraali Araki).

Poliittinen ymmärrys ei myöskään Puolassa ole hal
linnan peräsimessä.

Ja Britannian imperialismi, jota mitkään valloitukset 
eivät saa kylläiseksi, on valmis tukemaan — suoraan tai 
välillisesti — jokaista seikkailijahallitusta sodassa Neu
vostomaata vastaan.

Kaikki ne eri puolilta työntävät maailmaa kansojen 
uuteen verilöylyyn. Tästä johtuu kärkevä sodanvaara.

Se vaatii vaatimalla työtätekevän väestön vakavaa ja  
tarmokasta mobilisointia vastaiskuun, taisteluun porva
riston sotavarusteluja vastaan. Se vaatii nuorison mil- 
joonajoukkojen vetämistä yhteisrintamaan.

Me toistamme usein tunnusta imperialistisen sodan 
muuttamisesta kansalaissodaksi porvaristoa vastaan. Tä
mä tunnus sellaisenaan on hyvä, m utta se m uuttuu tyh
jäksi vaaralliseksi fraasiksi, jos me emme etukäteen tee 
mitään vakavaa takoaksemme nuorison yhteisrintaman.

Tarvitaan sata kertaa laajempaa nuorison vallanku
mouksellista liikettä. E ttä se on monissa maissa täysin 
mahdollista, sen osoittaa ranskalaisten ja amerikkalais
ten nuorisoliittolaisten saavuttama menestys.

Vain siinä tapauksessa, jos me kaikkialla käymme tiu-
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kasti kiinni tähän työhön ja  teemme sitä kunnollisesti» 
jos me tässä työssä saavutamme todella huomattavaa 
menestystä, vasta silloin me voimme sanoa, että me bol- 
shevistisesti valmistamme joukkoja imperialistisen so
dan varalle.

Me kutsumme yhteisrintamaan myöskin nuorison pa
sifistisia järjestöjä, m utta meidän on väsymättä valisteta 
tava nuorispa siihen suuntaan kuin Lenin opetti:

"Sinulle annetaan kivääri. O ta se ja  opettele hyvin sotatai
toa. Täm ä taito  on välttäm ätön proletaareille — ei sitä  varten 
e ttä  am m uttaisiin veljiä kohtaan, toisten m aiden työläisiä, ku
ten  nykyisessä sodassa tehdään ja  kuten sinua neuvovat teke
m ään sosialismin petturit, — vaan sitä varten, e ttä  taisteltaisiin, 
oman m aan porvaristoa vastaan, jo tta  riistosta, kurjuudesta ja  
sodista tehtäisiin  loppu, el hyvillä toivomuksilla, vaan voitta
m alla porvaristo ja  riisum alla se aseista.”

Jos kommunistiset puolueet ja  nuorisomme lähtevät 
tässä hengessä taisteluun sotaa vastaan, niin ei ole epäi
lystäkään, että tuleva vastavallankumouksellinen impe
rialistinen sota johtaa useissa maissa vallankumoukseen 
ja  että  täm än sodan lopussa Göring ei tule näyttämään paremmalta kuin van der Lubbe Leipzigissä.
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V A L L A N K U M O U K S E L L I N E N  L I I K E  
S I I R T O M A I S S A 1

Pyydän, ettei alustustani pidettäisi tyhjentävänä se
lostuksena vallankumousliikkeistä siirto- ja puolisiirto- 
maissa, vaan ainoastaan täydennyksenä ja  valaisuna 
sille, m itä tämän kysymyksen teesiluonnoksessa jo on sa
nottu.Aluksi pari huomautusta. Tärkeimpänä pääasiana on 
teeseissä pidettävä ensinnäkin selitystä imperialistisen 
siirtomaapolitiikan luonteesta. Sen luonteen oikein ym
märtämisestä riippuvat perustavat taktilliset johtopää- 
telmät. Toiseksi teeseissä esitetään siirto- ja  puolisiirto- 
maiden kansallisreformismi eli porvarillinen demokratis- 
mi sikäläisen porvariston poliittisena pääsuuntana. Kol
manneksi niissä yritetään yhtenäisessä muodossa esittää 
tähänastisten vallankumousliikkeiden kokemus Kiinassa 
ja  muissa siirtomaissa.

I n t i a  — k l a s s i l l i n e n  s i i r t o m a a
Haluaisin valaista teesien erinäisiä pääajatuksia In

tian  konkreettisella esimerkillä. Valitsen Intian siksi, 
e ttä  In tia on klassillinen siirtomaa, siksi, että Intian 
merkitys kansallisessa kumousliikkeessä on erikoisen

1 Alustus Kommunistisen Intem atlonalen VI maailmankong
ressissa 1928.
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suuri, ja vihdoin siksi, että käsitykseni mukaan Intiassa 
lähitulevaisuudessa kehittyy syvälle käypä vallankumo
uksellinen kriisi.

Eräs saksalainen pikkuporvarillinen kirjailija Bern
hard Kellermann, joka hiljakkoin matkusteli Intiassa, 
on kirjoittanut, että Intia on perin köyhä maa. Se on 
virheellisesti sanottu. Mutta vielä virheellisempi on im
perialistien selitys, että Intia on rikas, pitkälle kehitty
nyt maa. M a r x  on jossakin kohdassa "Pääomassa” 
esittänyt erään porvarillisen taloustieteilijän lausunnon, 
että rikas on se maa, jossa kansa on köyhä. Tässä mie
lessä Intia on todellakin rikas. Mutta kun toisaalta ote
taan huomioon, e ttä  vuotuinen kansallistulo on arviolta 
vain 38 ruplaa henkeä kohden (se on niin alhainen, että 
Japaninkin on 3-kertainen, Espanjan noin 5 J/2-kertai
nen, Saksan 15-kertainen!), niin saamme aavistuksen 
Intiassa vallitsevasta köyhyydestä.

Yksipuolisen ja  kieron kuvan saamme myös, jos otam
me ainoastaan Intian viennin absoluuttiset luvut siitä, 
mitä Intia on saavuttanut eri tuotantoaloilla ja  miten se 
riisin ja juutin tuotannossa on ensi tilalla, sokeriruo’on, 
teen ja puuvillan tuotannossa toisella ja  vehnän tuotan
nossa kolmannella tilalla, tahi jos kuulemme Intian teol
lisen kehityksen noususta viime vuosina. Täten saadaan 
jonkinlainen totuuden häivä väitteelle, että Intia on 
maailman huomattavimpia teollisuusmaita. Onhan tun
nettua, että Kansainliiton työtoimisto on "tunnustanut” 
Intian kuuluvan maapallon 8 suurimman teollisuus
maan joukkoon.

Jos näitä järkeilyjä jatketaan, tullaan tolkuttomiin tu
loksiin. Vuotuiset sotilasmenot ovat Intiassa kaksi ker
taa niin korkeat kuin imperialistisessa Japanissa. In tia 
vie pääomiakin muihin maihin. Näitä tosiasioita pinta
puolisesti tarkastellen voisi tulla jopa siihen tulokseSen,
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että Intia on muuttumassa imperialistiseksi maaksi. Li
kipitäen näin kuvataankin olot englantilaisen imperialismin v ira llis issa  selostuksissa. Näiden selostusten mu
kaan on Intiassa käynnissä suurenmoinen ” taloudelli
nen ja henkinen edistys”, joka on täysin sopusoinnussa 
E n g la n n in  imperialismin kanssa. Tämä on luonnolli
sesti vain imperialistinen valhe.

Intia ei vielä ole mikään teollisuusmaa, vaan se on 
suuri maataloudellinen manner. Siellä on 686.000 ky
lää. Valtava enemmistö Intian talonpojista on köyhiä 
talonpoikia. Sitäpaitsi on Intiassa 50—60 miljoonaa paa- 
riasta, jotka muodostavat yhteiskunnan alimman ker
roksen.

Talonpojat ja paariasaines muodostavat Intian yhteis
kunnallisen pyramiidin pohjakerroksen. Tämän pyra
m idin huippuna on pieni valkoisten riistäjien ryhmä, 
noin 103.000 täysikäistä valkoista miestä — miltei kaikki 
englantilaisia — jotka verrattuna intialaiseen kansaan 
ovat kuin kärpänen elefantin selässä. Jokaista valkoista 
riistäjää kohden on 3.000 intialaista.

Mitä nämä valkoiset ovat? Suurin osa, noin 64.000, 
on upseereja, kenraaleja, sotilaita, poliiseja ja  ylempiä 
virkamiehiä, suurkauppiaita jne. Pyramiidin huippuna 
Intian varakuningas. Hänen yläpuolellaan ovat siirto- 
maa-asiain valtiosihteeri Lontoossa, kuningas ja vihdoin 
n.s. ”suuri viitonen”, Englannin viisi suurinta pankkia.

Englantilaiset imperialistit hallitsevat tä tä  suurta 300- 
miljoonaista kansaa mauin keinoin; parhaita niistä on 
ollut oopiumi, jonka kanssa viime aikoina on kilpaillut 
alkoholi ja viimeisimpinä vuosina kokaini. Toisena Eng
lannin vallan pönkittämiskeinona on ollut eri uskonto
jen yllyttäminen toisiaan vastaan.
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Tov. Varga on tehnyt laskelmia Englannin porvariston 
Intiassa kiskomista voitoista, jotka hänen arvionsa mu
kaan nousevat 167 milj. puntaan (noin 1.670 milj. rup
laa) vuodessa. Tämä valtava summa on noin Va Intian 
kansallistuloista.

I n t i a n  t e o l l i n e n  k e h i t y s  
j a  E n g l a n n i n  p ä ä o m a n  s i i r t o m a a 

p o l i t i i k k a
Tämän lyhyen katsauksen jälkeen Intian yhteiskunta

oloihin siirryn kysymykseen Intian teollisesta kehityk
sestä. Brittiläisen valtakomennon ensi ote Intiassa oli 
kotimaisten kutomatehtaiden toiminnan kieltäminen. 
Englannin imperialismi jarru tti kaikin tavoin Intian 
teollista kehitystä. Vasta 10—15 viime vuoden ja  pää
asiassa sodan aikana oli englantilaisten pakko sallia In
tian teollisuuden kehitys. Niinpä esim. työläisten luku 
metalliteollisuudessa on kymmenenä viime vuotena kas
vanut 100 % ja  kemiallisessa teollisuudessa 130 %. Nä
mä teollisuushaarat ovat kuitenkin vielä perin heikkoja. 
Nykyään on teollisessa elämässä ainoastaan tekstiiliteol
lisuudella huomattava merkitys.

Intian teollisen kehityksen nopea vauhti muutamina 
viime vuosina on saanut muutamat toverit vetämään sii
tä  virheellisiä johtopäätöksiä. He väittävät, että Eng
lannin imperialismi on ottanut kokonaan uuden kurs
sin Intian suhteen. Jotkut heistä ovat menneet niin pit
källe, että väittävät brittiläisen imperialismin dekoloni- 
soivan Intiaa, Tämä johtopäätelmä on tietysti aivan 
väärä. Jos brittiläinen imperialismi olisi tosiaan ottanut 
kurssin Intian teollistamista kohden, joka veisi Intian 
dekolonisoimiseen, silloin olisi meidän tarkistettava kä-
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sitystämme imperialistien siirtomaapolitiikasta kokonai
suudessaan. Tosiasiat puhuvat kuitenkin sitä vastaan.

Intian teollinen nousu on kieltämätön. Kysymys on 
tästä: pyrkiikö Englannin  imperialismi teollistamaan In
tian vai eikö? Ei pyri, sen osuttavat meille tosiasiat.

Intian nopean teollisen kehityksen sodan vuosina selit
tää se, että Englannin porvariston oli pakko tehdä myön
nytyksiä Intian porvaristolle. Muistammehan silloisen 
tilanteen Intiassa. Sodan alussa puhkesi Intiassa kapi
noita sotaväen keskuudessa, samoin suuria talonpoikais
kapinoita. Porvariston kansallinen liike vahvistui. Ja
panin ja  Yhdysvaltain porvaristo käytti hyväkseen 
sodan suomaa tilaisuutta ja  tarmokkaasti pyrki tun
kemaan Englannin  kapitalismin pois Intian markkinoil
ta. Englannin hallituksen eteen nousi vaihtoehto — 
joko se menettää Intian siirtomaana, tai sen cm tehtävä 
vissejä myönnytyksiä Intian porvaristolle. Englanti va
litsi jälkimmäisen. Suurin Englannin taloudellisista 
myönnytyksistä oli 15 % tulli tekstiiliteollisuuden tuot
teille.

Mutta Englannin porvaristo ymmärtää vallan hyvin, 
että Intian teollinen kehitys tekee lopulta väistämättö
mäksi yhteentörmäyksen Intian itsenäisen kehityksen 
etujen ja Englannin porvariston etujen välillä. Sentäh- 
den pyrkii Englannin porvaristo pidättämään teollisuu
den kehitystä Intiassa.

* Saattaisi odottaa, että Englannin kapitalistit käyttäi
sivät hyväkseen edullista tilannetta (alhaiset työpalkat 
ym.) sijoittaakseen pääomia Intian teollisuuteen. Kat
sokaamme, miten Englannin pääoman vienti Intiaan on 
kehittynyt. Viimeisinä vuosina sodan edellä oli englan
tilaisen pääoman vienti Intiaan vakaantunut 15—16
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miljoonan punnan paikkeille. Sodan jälkeen supistui 
pääomien vienti Intiaan perin pieneksi. Vv. 1921—23 
vienti taas vahvasti lisääntyi, nousten 25—36 milj. pun
taan vuodessa, mikä oli Vs, jopa lA Englannin koko pää
omien viennistä. V. 1923 jälkeen tapahtuu jyrkkä muu
tos.

Englannin pääoman vienti Intiaan supistui 2—3 mil
joonaan puntaan ja vuonna 1927 oli se vain 0,8 milj. 
puntaa, siis hyvin mitätön summa. Näemme siis, että lu
kuunottam atta vuosia 1921—23 Englannin pääoma pyr
ki supistamaan sijoituksiaan Intiaan. Ja  vv. 1921—23 
käytettiin korkeintaan 10 % pääomista tuotannollisiin 
tarkoituksiin. Muu osa käytettiin hallituksen tuotta
mattomiin tarkoituksiin (pääasiassa sotilaallisiin tarkoi
tuksiin) .

Näemme viime aikoina monia eri otteita Intian teolli
sen kehityksen estämiseksi. Tällainen toimenpide on 
rupian (Intian rahan) kurssin keinotekoinen kohottami
nen, mikä käytännössä merkitsee 12 Vz % palkkiota niil
le, jotka tuovat tavaraa Intiaan. Tämä merkitsee, että 
suojelustulli menettää merkityksensä. Intian porvaristo 
on jo kauan vaatinut Intian valtiopankin perustamista. 
Mutta Englannin hallitus vastustaa jyrkästi tä tä  vaati
musta. Tämä kaikki osoittaa, että Englannin imperia
lismi ajaa Intiassa taannuttavaa talouspolitiikkaa, pyr
kii estämään maan teollistumista. Tällä tavalla Englan
nin imperialismi kumoaa aikaisemmat taloudelliset 
myönnytyksensä. Simon’in komitean lähettämisellä In
tiaan ei suinkaan pyritä Intiaa "dekolonisoimaan”, vaan 
päinvastoin lujittam aan Intian riippuvuutta Englan
nista.
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Ag r a a r i v a l l a n k u m o u k s e n  
m a h d o l l i s u u s

Huolimatta Englannin tällaisesta politiikasta menee 
In tian  teollinen kehitys eteenpäin, vaikkakin hitaasti ja  
suurin vaikeuksin, ja aiheuttaa yhä kasvavaa ristiriitaa 
Intian ja Englannin välillä. Vain nopea kotimaisten 
markkinain laajentuminen voisi lykätä edessä olevan val
lankumouksellisen kriisin. Mutta kotimaisten markki
nain nielemiskyky Intiassa riippuu pääasiassa suurten 
talonpoikaisjoukkojen kulutuskyvystä. Intialaisen ta
lonpojan ostokyky on taas perin alhainen, johtuen kol
minkertaisesta riistosta: brittiläisen imperialismin, koti
maisten maanomistajien ja kauppa- ja koronkiskojapää- 
oman riistosta. Intialaisissa kylissä on käynnissä ylei
nen köyhtymisprosessi. Teollisuus ei kykene nielemään 
tä tä  köyhtynyttä väkeä.

Brittiläinen valtakomento on Intiassa hävittänyt kylä
yhteisön ja  luonut suurmaanomistajien, eräänlaisten 
uusien feodaalisten valtaherrojen uuden luokan, joka on 
brittiläisen imperialismin päätuki Intiassa. Nämä maan
om istajat vuokraavat m aita talonpojille. M utta näiden 
maanomistajien ja  vuokraajatalonpoikien välillä on 
usein jopa 10—12-asteinen välivuokraajien, väliriistäjien 
portaikko. Intian talonpojat ovat siis moninkertaisen 
riiston alaisia. Jos talonpoika ei voi maanvuokraa mak
saa, joutuu hän vielä koronkiskurien kynittäväksi. Mil
te i puolet Intian talonpojista on velkataakan alla. On 
laskettu, että velkain korot, verot yms. nielevät 70—80 % 
intialaisen talonpojan tuloista. Kun maan hinta Intias
sa on tavattoman korkea, niin talonpoikaistalouden 
pirstoutuminen pieniksi vuokratalouksiksi on Intiassa 
saavuttanut äärirajansa. Sitä paitsi ovat sakset maata-
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loustuotteiden hintojen ja  teollisuustavarain hintojen 
välillä ammottavan auki.

Ainoa keino, jolla kotimaisten markkinain vastaanot
tokykyä voitaisiin sanottavammin lisätä, olisi perusteel
linen agraarireformin suorittaminen. M utta suurmaan- 
omistajain maaomaisuuden takavarikoiminen on Eng
lannin imperialismille poliittisista syistä mahdoton. Vil
jelyskelpoisen maa-alan laajentaminen keinotekoisen 
kastelun avulla ei laajemmassa mitassa ole toteutettavis
sa, koska intialaiset talonpojat eivät kykene kantamaan 
niitä kustannuksia, joita kastelulaitteiden rakentaminen 
aiheuttaisi.

Tapahtumain kulku siis osoittaa, että ristiriitojen sol
mun voi Intiassa ratkaista vain agraarivaUankumous.

Ei ihme, että  Intian porvaristo näissä oloissa lyö hätä- 
rumpua. Intian lakejasäätävä kokous päätti yksimieli
sesti — tietenkin poikkeuksena englantilaisten ja  muu
tamien muhamettilaisten aristokraattien äänet — boi- 
kottoida Simonin komiteaa. Intian kansalliskongressi 
(natsionalististen puolueiden yhtymä) asettui Intian 
täydellisen kansallisen riippumattomuuden kannalle. 
Voidaan kyllä väittää, että täm ä on vain petkutuspoli- 
tiikkaa, että Intian porvaristo on vain Olovinaan opposi
tiossa, m utta tosiasiassa onkin liitossa Englannin impe
rialismin kanssa. M utta ei tu lta ilman savua. Intian por
variston valittelut ovat merkkejä siitä, että Intiassa on 
kypsymässä jotain vakavaa ja  tärkeätä, on tulossa syvä 
kumouksellinen kriisi. Miltei kaikilla teollisuuden ja maa
talouden aloilla on jo kriisi. Kiintoisaa on se, että  tä tä  
kriisiä ei ole ollenkaan aiheuttanut pääoman puute. Pää
omia on Intian porvaristolla enemmän kuin kylliksi. Eng
lannin imperialistit yrittävät kaikin tavoin auttaa Intian 
kapitalisteja sijoittamalla liiat pääomansa joko ostamalla 
kotimaisia lainapapereita taikka viemällä pääomia Bra-
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«liinan ym. maihin, ostamalla kultaa, hopeaa jne. Min- 
kätähden vapaa pääoma ei mene Intian teollisuuteen? 
Vain sentähden, että englantilaiset asettavat miltei 
voittamattomia esteitä Intian teollistamisen tielle. Juu
ri tämän tähden on viime vuosina seissyt iso osa sodan 
jälkeen perustetuista metallitehtaista.

I n t i a n  p o r v a r i s t o n  k a n s a l l i s -  
r e f  o r m i s m i

Ymmärtääkseen tilanteen Intiassa on erikoisen tär
keätä saada oikea käsitys Intian porvariston politiikas
ta. Sen politiikka voidaan määritellä kansallisreformik- 
si. Selvä asia, että tuo politiikka on suunnattu proletari
aattia vastaan — porvaristohan on aina porvaristo. 
Helppo on ymmärtää myöskin se, että Intian porvaris
ton politiikka ei ole kumouksellista. Puolittain kumouk
sellisen joukkoliikkeen kärjistymisen aikoina v. 1922 teki 
Intian kansalliskongressi jyrkän pesäeron Intian työ
väen ja talonpoikain kumouksellisista esiintymisistä ja 
antautui Englannin porvariston edessä. Intian porvaristo 
tahtoisi tietysti päästä valtaan, m utta kieroilla keinoilla, 
ohi joukkojen.

Kotimainen porvaristo näyttelee Intiassa siitä huoli
m atta aika vaikuttavaa osaa. Sen vaikutus pikkuporva
rillisten joukkojen keskuudessa on vielä sangen suuri. 
Meidän tehtävämme on joukkojen vapauttaminen kan- 
sallis-reformistisen porvariston vaikutuksesta. Tässä pi
tää  ottaa huomiooon kaupunkiporvariston sekä pikku
porvariston ja  sivistyneistön osuus, eritoten sen keskuu
dessa vallitsevan suuren työttömyyden vuoksi. Nykyään 
on Intian teollisuustyöväellä valtavia lakkoliikkeitä. Ne 
ovat sangen kuvaavia osoittimia Intian työväen kumouk
sellisesta kehityksestä ja  myöskin tilanteen kärjistymi
sestä Intiassa.
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”D e k o l o n i s o i m i  s”-t e o r i a n 
v i r h e e l l i s y y s

Lopuksi tahtoisin vielä kerran korostaa sen käsitys- 
kannan virheellisyyttä, että Intiassa muka on käynnissä 
”dekol<misoimis”-prosessL Tässä kysymyksessä pitää 
päästä täyteen selvyyteen. Sen ratkaisusta riippuu hyvin 
paljon — nim ittäin se, kykenevätkö intialaiset toverini' 
me vapauttamaan Intian talonpoikaisten ja proletariaa
tin sellaisista harhoista, että Britannian imperialismin 
politiikka muka pyrkii "dekolonisoimaan” Intian. Intian 
”dekolonisoimista” ei tule milloinkaan suorittamaan sa- 
hib (niin nimitetään Intiassa valkoisia herroja). Tämä 
historiallinen tehtävä lankeaa Intian proletariaatin ja 
talonpoikaisten osalle. On tärkeätä, että intialaiset tove
rimme paljastavat kansallis-reformistien Intian työväen
luokan ja talonpoikaisten joukkoihin levittämät harhat 
E n g lan n in  kapitalismin "reformatoorisesta tehtävästä” 
Intiassa. Vasta tämän tehtyään voivat intialaiset tove
rimme täyttää historiallisen tehtävänsä.

KIINAN VALLANKUMOUKSEN OPETUKSET
Siirryn nyt Kiinan vallankumouksen opetuksin. Kaik

ki oleellinen on niistä jo teeseissä esitetty.
K iinan vallankum ouksesta olemme kalkki saaneet pal

jon uutta. Tiedän vain yhden miehen Neuvostoliiton alu
eella, miehen, joka ei ole Kiinan vallankumouksen koke
muksista mitään oppinut eikä mitään unohtanut. Tämän 
m iehen nimi on Trotski. Hän se nytkin tahtoo meitä 
opettaa. Hän pitää Kiinaa melkeinpä tavallisena kapita
listisena m aana, hän näkee siellä vain kapitalistisia suh
teita, m uita suhteita hän ei siellä hoksaa, sentähden, 
että se ei oikein sovi hänen konsepteihinsa. Eipä hän näe 
K iinassa edes imperialistista siirtomaakomentoa, sillä
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kansallisuuskysymys rikkoo hänen konseptinsa välittö
mästä sosialistisesta vallankumouksesta Kiinassa, sillä 
Trotski tahtoo näyttää radikaalisemmalta kuin kukaan 
muu. Hän ei voi hyväksyä työväen ja  talonpoikain demo
kraattista diktatuuria, jota me propagoimme sorronalai- 
sessa agraarimaassa, jollainen Kiina on, siirtymismuo- 
tona sosialistiseen vallankumoukseen, jonka puolesta 
Kiinan työtätekevät joukot jo taistelevat. Hän hylkää 
vallankumouksen tämän siirtymisetapin. Hän sanoo, et
tä  Kiinassa ovat olemassa kaikki poliittiset ja taloudelli
set edellytykset sosialistiselle vallankumoukselle. Kiinan 
monimiljoonaista talonpoikaistoa hän ei tahdo ottaa las- 
kuihinsa. Enemmänkin, päinvastoin kuin kaikki Kiinan 
elämän tuntijat, Trotski väittää nyt, että "eniten levin
nyt, yleisin ja vihatuin riistäjä maaseudulla on kulakki", 
ja  sentähden on K iinan vallankumouksen tärkein tun
nussana — taistelu kulakkeja vastaan.

Trotski esittää tunnukseksi sen, että Kiinassa on "heti 
kun agraaliliike uudelleen syntyy”, luotava köyhälistö- 
komiteat. Ne luotiin Venäjälläkin Lokakuun vallanku
mouksen toisessa etapissa, v. 1918 puolivälissä. Trotskin 
sanojen mukaan "kulakkien hävittäminen tulee olemaan 
Kiinan Lokakuun ensimmäinen, eikä toinen askel". Näin 
esittää Trotski tunnuksen, joka nykyisen tilanteen valli
tessa Kiinassa voisi näytellä provokatoorista osaa. Jos 
agraariliikkeen nousun aikana Kiinassa yritettäisiin tätä 
tunnusta toteuttaa, niin siitä tulisi parhain keino vallan
kumouksen viemiseksi tappioon.

Tällaisia neuvoja voi antaa vain sellainen mies, joka 
on kyvytön ymmärtämään, että hänen suurin ja täysin 
ansaitsemansa häpeä on se, että ensimmäinen proletaa
rinen sosialistinen valtio on lähettänyt hänet karkoitus- 
alueelle Neuvostovaltaa vastaan suorittamansa agitat-
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sitoi vuoksi. Jo yksin se, että täm ä mies ei näissäkään 
oloissa osaa vaieta, paljastaa hänet sitäkin paremmin.

Kiinan kumouksen opetuksista ja tehtävistä on tär
kein sanottu jo teeseissä. Kysymykseen, menettelivätkö 
kommunistit oikein mennessään Kuomintangiin, anta
vat teesit myöntävän vastauksen. Kiinan kommunistien 
virhe on se, että he eivät ajoissa kyenneet näkemään 
väistämättömäksi Kuomintangin hajaannusta ja vetä
mään tästä välttämättömiä johtopäätöksiä. Kommunis
tisen Intemationalen johdon poliittinen linja on yleen
sä ollut oikea. Komintem antoi Kiinan kommunistipuo
lueelle oikean ohjeen — on pyrittävä valtaamaan johto 
vallankumousliikkeessä, voittamaan proletariaatille he
gemonia, päästämään agraarivallankumouksen voimat 
valloilleen. Oikeat ovat olleet Kominternin organisatoori- 
setkin ohjeet, erikoisesti työn vahvistaminen armeijassa 
ja  vallankumouksen myöhemmässä vaiheessa — työväen 
ja  talonpoikain vaUankumousarmeijan luominen. Mutta 
näitä ohjeita ei ole vähässäkään määrässä täytetty.

O r g a n i s a t o o r i s e t  m u o d o t  j o u k k o j e n  
m u k a a n  v e t ä m i s e k s i

Tahtoisin tässä pysähtyä seuraavaan kysymykseen: 
Millaiset ovat organisatooriset tehtävät vallankumouk
sen sellaisessa vaiheessa kuin Kiinassa nyt, jolloin ei 
vielä voida järjestää neuvostoja kapinan eliminä. Toisin 
sanoen, millaisia pitää tässä vaiheessa olla joukkojen 
mukaanvetämisen organisatooristen muotojen, joiden 
avulla voidaan valmistella vallan valtausta, millaisia ovat 
joukkojen mobilisoinnin organisatooriset muodot, ei ai
noastaan proletariaatin, vaan myöskin talonpoikaisten 
organisatooriset muodot, joiden avulla kyettäisiin liittä
mään yhteen ei vain vallankumoukselliset ja puolkumo-
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ukselliset, vaan myöskin reformistiset joukot, jo tta saa
taisiin' nämä vapautetuiksi reformistien vaikutusvallas
ta, mitkä ovat työväen, talonpoikain ja sotilaiden liiton 
organisatoriset muodot, jotka myöhemmin voivat valau- 
tua neuvostojen muotoon.

Aikoinaan korostettiin sitä, että kommunistien pitää 
työskennellä Uhanin Kuomintangin sisällä ja kaikissa 
joukkojärjestöissä, vapauttaakseen joukot porvarillisesta 
ja pikkuporvarillisesta johdosta.

Toveri Stalin puhuessaan "tulevien neuvostojen val
mistelevista aineksista", korosti erikoisesti sellaisten 
jpukkojärjestöjen merkitystä kuin kumoukselliset talon- 
poikaiskomiteat ja  työväen ammattiliitot. Epäilemättä 
ovat nämä järjestöt tärkein joukkojen mobilisoinnin 
organisatoorinen muoto tässä vaiheessa. Mutta ovatko 
tarkoituksenmukaisia muut organisatooriset muodot, 
jotka vallan valtaamisen hetkellä voitaisiin helposti 
m uuttaa neuvostoiksi? Eräät toverit ajattelivat yhteen 
aikaan, että tällaisena muotona voisi olla työväen ja ta
lonpoikain puolue. Nyt näemme selvemmin kuin aikai
semmin, että täm ä muoto ei kelpaa, varsinkaan siirto- ja 
puolsiirtomaissa. Työväen- ja  talonpoikainpuolue voi hel
posti turmeltua pikkuporvarilliseksi puolueeksi ja luisua 
pois kommunistien johdon alta.

Teesiluonnoksessa esitetään esimerkkeinä muitakin 
järjestömuotoja. Siinä sanotaan:

"Niinpä esimerkiksi huolellisesti valm istellut, aika ajoin kool
le kutsuttavat vallankumouksellisten talonpoikaiskom iteain ja  
am m attiliittojen edustajain yhteiset konferenssit ja  edustaja
kokoukset saattavat olla paikallaan tällaisina  höllinä järjestö- 
muotoina; visseissä oloissa saattaa  olla m erkitystä näiden kon
ferenssien valitsem illa yhteisillä vallankumouksellisilla toim in- 
takom iteoilla, jo tka johtavat erilaisia joukkoesiintymisiä; ja  
konferenssiin osallistuneiden selostuksilla työläis- ja  talonpoi
kaisjoukoille yms. Sillä ehdolla, e ttä  kommunistinen puolue ky-
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kenee johtavasta vaikuttam aan tähän  liikkeeseen, varsinkin ku
mouksellisen nousun aikana, on tärkeätä, e ttä  kommunistinen 
puolue y rittää  saam aan aikaan yhteyden ei ainoastaan yleisten 
tunnussanojen muodossa, vaan myöskin tarkoituksenmukaisen 
järjestöllisen yhteyden vallankumouksellisen työväen ja  talon
poikain liikkeen välille jo ennen sitä  hetkeä, jolloin voidaan ryh
tyä muodostamaan työväen ja  talonpoikain neuvostoja.”

On aivan mahdollista, toverit, että yhtenäisiä järjestö- 
muotoja, jotka kelpaisivat jokaiseen maahan ja  jokaiseen 
tilanteeseen, ei ylimalkaan ole olemassa.

Minusta näyttää, että nämä muodot pitää eri maissa 
soveltaa konkreettiseen tilanteeseen ja että niiden pitää 
olla mahdollisimman joustavia. Mutta hyvin tärkeä on 
joka tapauksessa vallan valtauksen valmistelun organi- 
satoorinen puoli porvarillis-demokraattisen vallankumo
uksen aikana, tämän vallankumouksen valmistelevissa 
vaiheissa.

Ei ainoastaan kommunistinen puolue, vaan myöskin 
koko proletariaatti on Kiinassa viime vuosien tapahtu
mien tuloksena saanut suuren määrän kumouksellista 
kokemusta. Tässä suhteessa on Kiinan proletariaatti 
edullisemmassa asemassa kuin Intian proletariaatti, huo
lim atta siitä, että teollisuus Intiassa on kehittyneempää 
kuin Kiinassa. Tiedämme, että proletariaatin kumouk
sellinen kokemus voi yhden kumouksellisen liikkeen nou
sun kuukautena kasvaa enemmän kuin vuosien aikana 
normaalioloissa.

P r o l e t a r i a a t i n  e r i k o i s u u d e t  
s i i r t o m a i s s a

Kun käsittelemme kumouksellista liikettä siirto- ja 
puolisiirtomaissa, pitää meidän aina muistaa ne vaikeu
det, jotka johtuvat siirtomaa-proletariaatin erikoisista
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ominaisuuksista. Siirtomaiden proletariaatti on miltei 
kaikkialla ensimmäisen polven proletariaattia. Se on läh
tenyt maaseudulta, ja  suuri osa säitä palaa jälleen maa
seudulle, sen kokoonpano on perin virtaava, siirtomaiden 
proletaarien joukossa on sangen vähän ammattitaitoista 
työväkeä, m utta hyvin paljon naisia ja lapsia. Siirtomai
den proletariaattia riistetään säälimättä: työläinen kulu
tetaan loppuun hyvin lyhyessä ajassa. Kerrotaan — en
pä tiedä, kuinka täsmällisiä nämä tiedot ovat — että kes
kimääräinen ikä Intiassa on 24 vuotta, kun se Euroopan 
kapitalistisissa maissa on kaksi kertaa pidempi. Proleta
riaatin järjestäminen siirtomaissa on suuren työn taka
na. Sen esiintymiset ovat alkeellisia, sykähdyksellisiä; 
tällaiset esiintymiset on helppo saada johtoonsa, m utta 
yhtä helppo on menettää niiiden johto.

Monissa siirtomaissa on työväen riistäminen keskitty
nyt plantasheihin ja kaivoksiin. Työolot ovat niissä or
jan olot. Intiassa ei näihin laitoksiin päästetä yhtään 
tehdastarkastajaa eikä lääkäriä. Työväen järjestäminen 
on vielä aivan alkamatta, ja  täm ä järjestämistehtävä on 
meidän vaikeimpia tehtäviämme. Lakot ovat huomatta
vin ilmiö siirtomaiden työväenliikkeessä. Lakkoon aktii
visesti osaaottavien m äärä on useimmiten perin pieni. 
Suurin osa työläisistä matkustaa maaseudulle ja odottaa 
siellä lakon päättymistä ja vain pienoinen aktiivinen 
joukko vie lakon loppuun asti. M utta ne työläiset, jotka 
lakkojen takia painuvat maaseudulle, ne kuljettavat val
lankumouksellisia tunnuksia maakyliin. Se on epäile
m ättä suuri etu. Tämän takia työväenliike johtaa talon
poikain liikettä suuremmassa määrin kuin kapitalisti
sissa maissa. Päättävästi pitää tapella työväenliikkeen 
merkityksen aliarvioimista vastaan siirtomaissa.
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K i i n a n  j a  I n t i a n  k o m m u n i s t i s t e n  
p u o l u e i d e n  t e h t ä v ä t

Tärkein ja  kiireellisin tehtävä siirtomaissa on kommu
nistipuolueiden luominen. Sanomme, että siirtomaat 
ovat imperialismin "Akilleen kantapää”, m utta kommu
nistipuolueiden luominen siirtomaihin on meidän heikko 
kohtamme. Ainoastaan Kiinassa on meillä joukkopuolue, 
m utta se on poikkeus. Muissa siirto- ja  puolisiirtomaissa, tÄrkftiTnmiggSiräftn, meillä ei ole varsinaista puoluetta.

Suuri osa K iinankin kom m unistisen  puolueen jäsenis
tä  (100.000) on talonpoikaisainesta. Kiinan kommunis
tisen puolueen pitää suorittaa sum m ittaista bolshevistis
ta  kasvatustyötä työväki keskuudessa luodakseen puolu
eelle runkojoukkoja. Kiinan kommunistisen puolueen on 
saatava oikea yhteys ammattiliittoihin, sovellettava työ
läisiin enemmän vakuuttamismenetelmiä, paljastettava 
pikkuporvarillinen reformismi, — siinä lähimmät tehtä
vät, joita ei saa väheksyä.Intiassa pitää meidän kaikella tarmolla alottaa työstä 
ammattiliitoissa, puoluetyöntekijäin kasvattamisesta. 
Sellaisissa maissa kuin Intia ja  Kiina on yhden tietoisen 
kommunistin vaikutus paljon suurempi Imin kapitalisti
sissa maissa. Meidän pitää luoda ohjaajien kantajoukko. 
Toveri Mukherdshi, joka kysymyksessä Intian teollista
misesta on oikeammalla kannalla kuin eräät toiset tove
rit, esitti aivan virheellisen ajatuksen, että  Englannilla 
ja Intialla pitää olla yksi kommunistipuolue. Tov. M. on 
unohtanut, m itä Lenin kirjoitti teeseissään II kongres
sille. Nimittäin, että työläiset siirtomaissa syystä kyllä 
hautovat epäluuloja sortavaa kansaa kohtaan, ja  täm ä 
epäluulo kohdistuu osittain emämaan työväkeen. Tämän 
epäluulon poistaminen on vaikeimpia niistä tehtävistä, 
mitkä toveriemme edessä ovat. Toveriemme imperialisti
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sissa maissa pitää ottaa täm ä huomioon. Vain päättäväl
lä, säälimättömällä taistelulla omaa imperialismia vaa
taan, tehokkaasti tukemalla kumouksellista liikettä siir
tomaissa ja  myös aktiivisesti avustamalla siirtomaiden 
kommunistipuolueita voidaan nämä vaikeudet poistaa.

Englannin Trade Unionien pääneuvosto panee liikkeel
le kaikki voimansa alistaakseen Intian ammattiliitot vai
kutuksensa alaisiksi. Nämä brittiläisten reformistien yri
tykset ovat sitäkin vaarallisempia, kun Intian ammatti
liitot ovat vielä heikkoja, eivätkä laajat työväen joukot 
vielä niihin ole liittyneet. Sen tähden on Intian ammatti
liittojen tehtävänä niiden intialaisten ammatillisten joh
tomiesten paljastaminen, jotka kulkevat brittiläisten re
formistien vanavedessä. Vain vetämällä liikkeelle teks- 
tiilityöväen, kuljetustyöväen, metallityöväen ja  vuorityö- 
väen laajat joukot, tarmokkaasti osallistumalla niiden 
jokapäiväiseen taisteluun, voi vasen siipi vahvistaa vai
kutustaan ja vallata johtavan aseman ammattiliitoissa. 
Intian ammatillinen liike pitää sitoa yhteen Profintemin 
kanssa ammattiliittojen Tyynenmeren sihteeristön väli
tyksellä.

Taistelu brittiläistä imperialismia vastaan, sen liitto
laisia vastaan, kansallisreformistien paljastaminen, agi- 
tatio talonpoikaisten keskuudessa ja  agraarivallan- 
kumouksen kehittäminen, itsenäisten poliittisten ja  am
matillisten työväenjärjestöjen luominen — siinä intia
laisten toveriemme tärkeimmät tehtävät.

Lopetan. Kuulette vielä tov. Ercolin selostuksen kom
munistien tehtävistä imperialistisissa maissa, erikoisesti 
taistelusta reformisteja vastaan siirtomaakysymyksessä; 
erikoiset selostukset Kiinan, Intian ja  Indonesian liik
keistä, liikehtimisistä latinalaisen Amerikan maissa sekä 
erikoisen selostuksen neekerikysymyksestä.
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L e n i n i n  n e u v o j a ,  j o i t a  e i  s a a  
u n o h t a a

Lopuksi tahtoisin korostaa eräitä Leninin perustavia 
ajatuksia, jotka hän lausui jo II kongressissa ja Jotka nyt 
viime vuosien kokemuksien yhteydessä saavat erikoisen 
merkityksen.

Ensimmäinen, perustava ajatus: sorrettujen ja impe
rialististen maiden kommunistien on välttäm ättä tuetta
va tosivallankumouksellista liikettä, eritoten vallanku
mouksellista työväen ja talonpoikain liikettä sorretuissa 
maissa.

Toinen ajatus: "Kommunistisen Intemationalen pitää 
tukea porvarillis-demokraattisia kansallisia liikkeitä siir
tomaissa ja takapajuisissa maissa vain sillä ehdolla, että 
tulevien proletaaristen puolueiden, jotka eivät ole kom
munistisia ainoastaan nimeltä, ainekset kaikissa takapa
juisissa maissa ryhmitetään ja  kasvatetaan tietoisiksi 
omista erikoisista tehtävistään.”

Kolmas Leninin ajatus: "Kommunististen puolueiden 
erikoisena tehtävänä näissä maissa on taistelu porvaril
lis-demokraattisia liikkeitä vastaan kansainsa piirissä”, 
toisin sanoen kansallis-reformisxnia vastaan.

Leninin neljäs ajatus, jonka tässä tahdon esittää, on 
se, että "nykyisessä maailmantilanteessa imperialistisen 
sodan jälkeen määrää kansojen keskinäiset suhteet, val
tioiden koko maailmanjärjestelmän, pienen imperialistis
ten kansakuntien ryhmän taistelu neuvostoliikettä ja  
neuvostovaltioita vastaan, joiden johdossa on Neuvosto- 
Venäjä.”

Viides Leninin ajatus viittaa siihen, mikä merkitys 
on vapautensa puolesta taistelevan Idän valtavan suu
rella väestöllä maailman sosialistisen vallankumouksen 
voitolle.
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Vihdoin Lenin huomautti myöskin, että "edistyneim
pien maiden proletariaatin avulla voivat takapajuiset 
maat siirtyä neuvostojärjestelmään, ja  m äärättyjen ke
hitysasteiden kautta sivuuttamalla kapitalistisen kehi
tysvaiheen.”

Marx kirjeissään Intiasta huomautti, että  kapitalistis
ten maitten siirtomaapolitiikka, hirvittävästä rikollisuu
destaan huolimatta, on kuitenkin näytellyt jonkinlaista 
edistyksellistä osaa luomalla niissä välttämättömän poh
jan teolliselle kehitykselle. M utta Marx ei suinkaan tar
koittanut siirtomaiden todellista teollistamista kapita
lististen maiden suorittam ana Finanssipääoman aika
kaudella jarru ttaa imperialistinen monopoli siirtomaiden 
itsenäistä taloudellista kehitystä yhä enemmän ja  enem
män. Siirtomaiden vapautuminen imperialistien ikeestä 
ei ole mahdollinen muutoin kuin näiden maiden työtä
tekevien joukkojen kumouksellisen kapinan kautta. Ensi 
kerran historiassa esittää proletariaatti tässä taistelussa 
itsenäistä osaa.

Olemme olleet siirtomaiden vallankumousliikkeen en
simmäisen suuren aallon nousun todistajina: aluksi In
tiassa ja Egyptissä, sitten Kiinassa, Indonesiassa ym. Tä
män liikkeen ensimmäinen aalto lyötiin takaisin. Mutta 
jo on nousemassa uusi, kumouksellisen nousun toinen 
aalto. Sen täytyy viedä siirtomaakansojen vapautumiseen 
työväen ja talonpoikain joukkojen taistelun tietä. Kuu
dennen kongressin päätökset ovat johtolankana siirto
maiden työväen ja talonpoikain kumousliikkeelle.
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M I K Ä  M E R K I T Y S  ON K O M M U N I S T I 
S E L L A  M A N I F E S T I L L A  N Y K Y A J A N  

K A N S A I N V Ä L I S E L L E  T Y Ö V Ä E N 
L I I K K E E L L E

I

Tutkiessaan yhteiskunnallisen kehityksen lakeja ja 
liikkeellepanevia voimia Marx ja  Engels saivat selville, 
että proletariaatille kuuluu maailmanhistoriallinen kut
sumus: että siitä (m tuleva koko työtätekevän ihmiskun
nan vapauttaja kapitalismin orjuudesta, uuden, kommu
nistisen yhteiskunnan luoja. Tämän sum ista suurimman 
edistysaatteen he esittivät Kommunistisessa Manifestis
sa laajana kommunistisen puolueen teoreettisena ja  käy
tännöllisenä ohjelmana.

Tässä Manifestissa esitettiin proletariaatin luokka- 
luonne aivan uudelta kannalta, joka oli jäänyt kokonaan 
huomaamatta Saint-Simonilta, Fourierlta, Robert Owe- 
nilta ynnä muilta utopististen järjestelmäin keksijöiltä. 
Utopistit esittivät proletariaatin vain kärsivänä luokka
na, jota kohtaan he koettivat herättää yleistä sääliä. 
Kommunistisessa Manifestissa proletariaatti ensi kerran 
sai nähdä todellisen luonteensa ja  merkityksensä histo
riassa toimivana luokkana. Manifestissa osoitettiin, että 
köyhälistö, proletariaatti, on sorrettu, porvariston tun
nottomasti riistämä luokka, m utta se ei ole avuton, kurja 
kärsijä, vaan se on taisteli] aluokka, vallankumoukselli
nen luokka.

"Sen taistelu porvaristoa vastaan”, sanotaan M anifestissa, 
"alkaa Jo sam alla kuin sen olemassaolokin.” .. Teollisuuden
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kehittyessä proletariaatti ei ainoastaan lukum äärältään kasva; 
se kasaantuu suuriin joukkoihin, sen voima kasvaa, ja  se tulee 
yhä enemmän tuntem aan täm än voimansa.”

Kehittäen työväenluokassa sen kasvavaa voimantun
toa Manifesti osoittaa, että proletariaatin heikkous on 
työläisten hajanaisuudessa ja sen voima on yhteenliitty
misessä. Proletariaatin järjestyneisyyden kasvua edistää 
teollisuuden jatkuva kehitys, joka "saa työläisten keski
näisestä kilpailusta johtuvan hajaantumisen väistymään 
heidän vallankumouksellisen yhtymisensä tieltä”. Lopul
ta  luokkataistelun kehitys johtaa siihen, että porvarilli
sen yhteiskunnan sisällä käytävä "enemmän tai vähem
män peitetty kansalaissota”, kuten Kommunistinen Ma
nifesti selittää, "m uuttuu avoimeksi vallankumoukseksi, 
ja proletariaatti perustaa oman valtansa väkivalloin ku
kistamalla porvariston".

Kommunistisessa Manifestissa julistetuilla suurilla 
kumouksellisilla aatteilla on ollut tavattoman nostattava 
vaikutus kansainväliseen proletariaattiin. Itse elämä on 
täysin vahvistanut, että nämä aatteet ovat oikein heijas
taneet yhteiskunnallisen kehityksen uusia tarpeita. Kom
munistinen Manifesti on vuodesta vuoteen ja  vuosikym
menestä toiseen herättänyt kaikkien maiden proletaare
ja tietoisuuteen työväenluokan suuresta historiallisesta 
kutsumuksesta. Se on ohjannut miljoonia työmiehiä ja 
työläisnaisia oikealle tielle, leppymättömän luokkataiste
lun ja taisteluyhteyden tielle. Se an opettanut heitä mää
rätietoisesti pyrkimään vallankum oukseen ja  kasvatta
nut heissä uskoa luokkansa voimiin, luokkansa, joka on 
m äärätty pääsemään voittajaksi taistelussa riistäjäluok- kia vastaan.

Kun oli kulunut 70 vuotta Kommunistisen Manifestin 
Ilmestyttyä, tuli siinä julistettu aate proletaarisen vallan-
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kumouksen mahdollisuudesta ja välttämättömyydestä 
täydelleen toteutetuksi laajassa valtakunnassa, joka kär 
sitti kuudennen osan koko maapalloa.

Nousten päättäväiseen ja  rohkeaan taisteluun kommu
nistisen puolueensa, Leninin ja Stalinin puolueen joh
dolla, Venäjän työväenluokka sai voiton suuressa sosia
listisessa Lokakuun vallankumouksessa, kukisti kapita
lismin, perusti oman valtakuntansa, maailman ensim
mäisen sosialistisen neuvostovaltion ja sitten yhä edeten 
sai rakennetuksi sosialistisen yhteiskunnan sekä täydel
leen lopetetuksi riistäjäluokat Neuvostoliitosta.

Tätä nykyä, jolloin on kulunut kokonainen vuosisata 
Kommunistisen Manifestin ilmestyttyä, kuuluu porvaril
lisista maista ääniä, jotka itsepintaisesti uskottelevat, et
tei tällä asiakirjalla muka ole enää ajankohtaista merki
tystä, vaan pelkästään historiallinen arvonsa. Ne uskot- 
telijat ovat työväenliikkeen vihollisia, epärehellisiä ja 
pelkurimaisia vihollisia, jotka pelkäävät Manifestin elä
vää vallankumouksellista kieltä. He toivoisivat voivan
sa piiloittaa koko Manifestin jonnekin historiallisen ar
kiston holveihin. M utta mahdotonta on piiloittaa mihin
kään niin sytyttävää, tulenpalavaa ainetta, kuin on tämä 
proletaarisen vallankumouksen leimuava soihtu.

Kaikissa maissa, missä on vielä säilynyt porvariston 
valta, Kommunistinen Manifesti nykyäänkin yhä jatkaa 
voimaltaan ehtymätöntä vallankumouksellistavaa vai
kutustaan työväkeen ja työväenliikkeeseen. Tällä vaiku
tuksella on nyt erityisen tärkeä ajankohtainen merkitys 
porvarillisen demokratian maissa, missä työväenliike on 
oikeistososialistien petturuuden johdosta kahtia hajon
nut ja missä porvaristo voi taistelussaan proletariaattia 
vastaan nojata työväenliikkeessä olevaan reformistiseen 
suojeluskuntaansa.

Onhan selvää, että poliittinen taistelu reformisteja, oi-
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keistososialisteja vastaan, niiden paljastammen impe
rialismin kätyreiksi ja niiden eristäminen järjestyneen 
työväen pääjoukoista on nykyään Länsi-Euroopan mais
sa välttämättömimpänä ehtona saadaksemme työväen 
taisteluasemat ja  voitontoiveet yhä enemmän vahviste
tuiksi. Mutta juuri tähän taisteluun sopii erikoisen ar
vokkaaksi aseeksi Marxin ja Engelsin luoma Kommunis
tinen Manifesti, jonka aatteita imperialismin kaudella 
Lenin ja Stalin ovat nerokkaasti kehittäneet ja  rikastut
taneet.

Johan Kommunistinen Manifesti paljasti konservatii
visen eli porvarillisen sosialismin, josta nykyajan porva
rillinen sosialismi ei poliittiselta pääluonteeltaan paljoa
kaan eroa. Kuinka monet nykyisten "sosialististen” mi
nisterien ja  ammattiliikereformistien puheet elävästi 
muistuttavat niiden porvarillisten sosialistien pyrintöjä, 
jotka Kommunistisen Manifestin sanojen mukaan koet
tivat "saada työväenluokan suhtautumaan kielteisesti 
kaikkeen vallankumoukselliseen liikkeeseen todistelemal
la, että sille ei voi olla hyötyä mistään poliittisista uudis
tuksista" (esim. sellaisista, kuin meidän päivinämme on 
toteutettu kansandemokratian maissa. — O. K.), vaan 
ainoastaan jonkinlaisista aineellisen elämän muutoksis
ta, "joiden johdosta pääoman ja  palkkatyön välinen suh
de ei lainkaan muutu".

Johan tämä Kommunistisessa Manifestissa,oleva seli
tys tarjoaa vankan periaatteellisen pohjan nykyajan 
sosialidemokraattisen, labouristisen ja ammatillisen re- 
formismin paljastamiseksi sekä Länsi-Euroopan maissa 
että Amerikassa.

Kun Englannin porvariston labouristinen henkivartija 
Clement Attlee puheissaan uskotteles aikovansa porva
riston suostumuksella toteuttaa näennäisen "demokraat
tisen sosialismin” järjestelmää, niin hänen, uskottelunsa
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luhistuu kuin nuolen lävistämänä, jonka Kommunisti
nen Manifesti laukaisee seuraavin sanoin:

"Porvarisosialistit tahtovat säily ttää nykyaikaisen (porvaril
lisen. — O. K) yhteiskunnan elinehdot, m utta ilm an näistä 
elinehdoista välttäm ättä johtuvia taisteluja ja  vaaroja - . . 
K ehoittaessaan proletariaattia toteuttam aan sille suosittam ansa 
järjeste lm än ,. . .  se (porvarillinen sosialismi__ O. K.) itse asias
sa vaatii proletariaattia vain pysymään nykyisessä yhteiskun
nassa, m utta luopumaan viham ielisestä kaim astaan sitä  koh
taan .”

Kun taas Ranskan sosialistien johtomies Leon Blum 
soimaa kommunistista puoluetta väittäen sen pyrkivän 
lopettamaan "persoonallisen vapauden”, niin Manifesti 
ottaa hänet valheesta kiinni osoittamalla, ettei kommu
nistinen puolue, vaan porvaristo ”on m uuttanut ihmisen 
persoonallisen arvon vaihtoarvoksi”; ei ainoastaan työ
läiset vaan myös "lääkärin, juristin, papin, runoilijan ja 
tiedemiehen se on m uuttanut ostettavissaan oleviksi 
palkkatyöläisiksi”.

"Porvarillisessa yhteiskunnassa”, — korostaa M anifesti, — 
"pääom a on itsenäinen ja  persoonallinen, kun sitävastoin toi
miva yksilö on epäitsenäinen ja  persoonaton. J a  näiden suh
teiden hävittäm istä porvaristo n im ittää persoonallisuuden ja  
vapauden hävittäm iseksi. Ja  syystä kyllä. Sillä kysymys on 
juu ri porvaripersoonallisuuden, porvarillisen itsenäisyyden ja  
porvarillisen vapauden lopettam isesta.”

Leon Blum ei maar tämänkään jälkeen lakkaa saar
naam asta omaa valhesosialismiaan, joka muka säilyttää 
"persoonallisen vapauden”. M utta yhä laajemmat työ
läisjoukot Ranskassa oman kokemuksensa nojalla jo va
kuuttuvat siitä, ettei koko Leon Blumin "sosialismi” ole 
m uuta kuin naamiaispuku, johon hän koettaa verhota 
nykyisen porvarillisen yhteiskunnan, missä ministeri- 
sosialistit suojelevat fasististen salaliittoilijain vapautta, 
m utta työväen ryhtyessä lakkoliikkeeseen panevat polii-
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sivoimat verisesti kuristamaan työläisten persoonalli
suutta ja vapautta, kuten tapahtui viime syksynä 
Ranskassa.

Oikeistososialistit kaikkialla uskottelevat maansa por
varillisen valtiovallan olevan jonkinlaisen luokkain ylä
puolella hallitsevan valtion. Kommunistinen Manifesti 
hajoittaa tämänkin valheen julistamalla:

"Nykyaikainen valtiovalta on vain komitea, joka hoitaa koko 
porvariluokan yhteisiä asioita.”

Imperialististen valtioiden nykyisellä kehitysasteella 
tämä hallitseva "komitea” on, kuten, tunnettua, koko
naan monopolipääoman käsissä.

Oikeistososialistit levittävät yhä vieläkin vanhaa har
haluuloa, että yhteiskunnan muuttaminen sosialistiseksi 
on muka saavutettavissa sitä tietä, että he — oikeisto- 
sosialistit — saavat vaaleissa äänten enemmistön ja sit
ten porvaristo rauhallisesti alistuu eduskunnan sosialis
tisen enemmistön määräysvaltaan. Tämän petoksen 
vastapainoksi Kommunistinen Manifesti osoittaa oikean, 
realisen tien sosialismiin, osoittaa että sosialismiin pääs
täksemme on "kukistettava porvariston herravälta”, 
"muutettava proletariaatti vallassaolevaksi luokaksi”, 
joka on käyttävä käsiinsä joutunutta valtiollista valtaa 
"saadakseen askel askeleelta otetuksi porvaristolta pois 
kaiken pääoman” . . .

Syvästi halveksien puhuu Kommunistinen Manifesti 
taantumuksellisista sosialisteista, jotka pyrkivät "lieven
tämään luokkataistelua ja sovittelemaan vastakohtia”. 
Silloisessa Saksassakin, missä oli tulossa porvarillinen 
vallankumous ja missä kommunistit senvuoksi taistelivat 
yhdessä porvariston kanssa itsevaltiutta ja feodaalisia 
maanomistajia vastaan, katsoivat Kommunistisen Mani
festin tekijät, ettei kommunistien pitänyt hetkeksikään
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lakata "kehittämästä työläisissä mahdollisimman selvää 
tietoisuutta porvariston ja proletariaatin välisen viholli- 
suussuhteen luonteesta”.

Nykyään vallitsevissa oloissa, joissa taantumuksellisen 
porvariston luokkavalta on käynyt koko ihmiskunnan 
vitsaukseksi aikaansaaden työtätekevälle kansalle ennen
kuulumattomia kärsimyksiä ja sodan kauhuja, kajahta
vat entistä väkevämmällä voimalla Kommunistisen Mar 
nifestin loppulauseet:

”Vaviskoot vallassaolevat luokat kommunistisen 
vallankumouksen edessä! Proletaareilla ei ole 
siinä menetettävänä mitään muuta kuin kah
leensa. Muttä voitettavana heillä on koko 
maailma/"

Tosiaan, vanha ''Kommunistisen Puolueen Manifesti” 
ei suinkaan ole mikään museoesine. Se on vallankumouk
sellisen työväenliikkeen säihkyvä miekka. Oltuaan kan
sainvälisen proletariaatein aseena jo täyden vuosisadan, 
se ei ole vähääkään menettänyt iskuvoimaansa.

II
Kokonaisen vuosisadan kestänyt myrskyisä yhteiskun

nallinen ja valtiollinen kehitys on luonnollisesti tuonut 
mukanaan paljon uutta, tärkeää kokemusta, jota Kom
munistinen Manifesti ei vielä voinut kuvastaa eikä huo
mioonottaa.

Marx ja Engels itse moneenkin kertaan korostivat, 
kuinka välttäm ätöntä on ottaa huomioon se uusi koke
mus, m itä historia edelleen kehittyessään meille antaa. 
M arxilaisuus, joka on läpeensä vallankumouksellista op
pia, vaatii teoriansa lakkaamatonta kehittämistä sen mu
kaan kuin historialliset olot muuttuvat. Marxin ja En
gelsin jälkeen ovat suurimmat ajattelijat javallan-
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kumousmiehet, Lenin ja Stalin, kehittäneet marxilai
suuden oppia edelleen proletariaatin luokkataistelulle 
auenneissa uusissa olosuhteissa. Leninismi on imperia
lismin ja  proletaaristen vallankumousten aikakauden 
marxilaisuutta, aikakauden, joka samalla on sosialismin 
voiton aikaa kuudennessa osassa maapalloa.

Tämä marxilaisuuden edelleenkehittäminen ei ole vä
himmässäkään määrin horjuttanut Marxin ja Engelsin 
teorian perussisältöä. Päinvastoin, Lenin ja Stalin ovat 
aina puolustaneet tämän teorian perussisältöä kaikilta 
vastustajain hyökkäyksiltä; he ovat entistä vankemmin 
ja syvemmin perustelleet sitä, sekä rikastuttaneet 
Marxin oppia uudella kokemuksella. Tämä koskee en
nen kaikkea dialektisen ja historiallisen materialismin 
oppia, jonka pohjalla Marx ja Engels jo Kommunistises
sa Manifestissa tieteellisesti todistivat porvariston häviön 
ja proletariaatin voiton olevan historiallisen välttämättö
myyden, todistivat, että porvarillisen yhteiskunnan si
jaan on välttäm ättä tuleva kommunistinen yhteiskunta.

Jos jonkinlaiset Marxin opin vastustajat ovat aikanaan 
yrittäneet kumota tä tä  kaikista yhteiskunnallisen kehi
tyksen teorioista tieteellisesti pätevintä ja  edistyneintä. 
Sen kimppuun hyökkäsivät porvarilliset talousoppineet, 
katoliset jesuiitat, sosialistiset revisionistit, ja  sitä vää- 
rentelivät keskustalaiset opportunistit marxilaisuuden 
"puolustamisen” varjolla. Mutta niin uuraasti kuin ne 
yrittivätkin sitä jäytää ja  purra, eivät ne saaneet aikaan 
m uuta kuin hampaansa rikki purruiksi. Koko ylettö
mästä marxilaisvastaisen kirjallisuuden paljoudesta ei 
ole todelliseen yhteiskuntatieteeseen jäänyt jälkeäkään. 
Itse elämä on ruhjonut marxilaisuuden arvostelijain ar
gumentit. Mitä pitemmälle kehitys on kulkenut, sitä 
enemmän on elämä osoittanut, että luokkataistelu por-

160
NYKYAJAN POLITIIKKAA



värillisessä yhteiskunnassa kehittyy juuri siihen suun* 
taan  ja  sitä päämäärää kohti, kuin Kommunistisessa 
Manifestissa jö oli viitoitettu.

Näin ollen Kommunistinen Manifesti on nykyajan kan
sainväliselle proletariaatille mitä arvokkain varmuuden- 
tunnon lähde, josta se voi ammentaa itselleen luottamus
ta  asiansa, edistymiseen ja  menestykseen taistelussa riis- 
tojärjestelmää vastaan. Samalla Kommunistinen Mani
festi tarjoaa meille nyt tilaisuuden sekä varman perus
tan  ja  lähtökohdan oikein arvioidaksemme aikamme tär
keintä elinkysymystä: arvioidaksemme, missä määrin 
objektiivinen historiankulku on jo lisännyt kansainväli
sen proletariaatin voiton mahdollisuuksia sen taistelussa 
luokkavihöllisen kukistamiseksi.

Verratkaamme, vaikkapa kuinkakin ohimennen, kan
sainvälisen proletariaatin objektiivisten voitonedellytys- 
ten nykyistä kypsyysastetta niihin suhteellisesti kehitty
mättömiin edellytyksiin, mitkä maailmassa olivat olemas
sa sata vuotta sitten, jolloin Kommunistisen Manifestin 
nerokkaat kirjoittajat jo näkivät kapitalismin tuhon ole
van tulossa ja tieteellisesti sen todistivat. Eikö jokaista 
meitä hämmästytä ääretön ero, mikä tilanteen kehityk
sessä on havaittavissa? Olihan kapitalismilla sata vuot
ta  sitten vielä edessään varsin huomattavat kehitys
mahdollisuudet: puolen vuosisadan ajan oli sen kehitys 
vielä kulkeva noususuuntaan. Siis sinä aikakautena oli 
kapitalismi vielä suhteellisesti voimissaan, huolimatta 
auttam attom ista ristiriidoistaan ja talouspulistaan. Mut
ta  nykyaikana on kapitalismilla jo takanaan puolen vuo
sisadan pituinen kausi, jonka aikana sen kehitys on lui
sunut laskusuuntaan. Nyt se on jo kuoleva, mätänevä 
kapitalismi, joka on joutunut yleisen pulansa puristuk
seen. Kaikki kapitalismille ominaiset ristiriidat ovat 
jyrkästi kärjistyneet ja syventyneet.

n
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Pääero on luonnollisesti siinä, että viime vuosisadalla 
koko maailma oli pääoman vallassa, m utta nykyaikana, 
vuodesta 1917 lähtien maailma on jakaantunut kahden 
vastakkaisen järjestelmän, sosialismin ja imperialismin 
piiriin. Kolmen viime vuosikymmenen aikana ovat im
perialistit tehneet m itä suinkin ovat voineet, saadakseen 
neuvostovaltion hävitetyksi ja estääkseen sitä vahvistu
masta. Mutta Neuvostoliitto on sittenkin vahvistumis
taan vahvistunut. Siitä on tullut maailman mahtavin 
suurvalta. Tämä työväen ja talonpoikain sosialistinen 
valtakunta on suurena esikuvana koko kansainväliselle 
proletariaatille. Se on kansojen vapauden ja demokra
tian, niiden turvallisuuden ja edistyksen järkkymätön 
suojavarustus.

Imperialistisesta järjestelmästä ovat erkaantuneet 
myöskin kansandemokratian maat. Sitäpaitsi kolme 
vahvasti aseistettua fasistien valtakuntaa tuli murska
tuksi toisessa maailmansodassa. Tämä kaikki merkitsee, 
että imperialistinen leiri on heikontumistaan heikontu
nut. Samaan aikaan ovat työväenluokan järjestyneet 
taistelukykyiset voimat kasvaneet koko maailmassa. Ja 
kapitalistista riistoa vastaan taisteleva proletariaatti ei 
enää seiso yksinään porvaristoa vastaan: se on saanut 
lukuisia liittolaisia talonpoikaisväen ja muiden työtä
tekeväin kansankerrosten riveistä. Sillä on suurena liit
tolaisena myös imperialistien orjuuttamain siirtomaa- 
kansain ja riippuvaisten maiden kasvava kansallinen va
pausliike. Nykyajan proletariaatti voi taistelussaan taan
tumuksellista porvaristoa vastaan, taistelussaan kanso
jen suvereniteetin puolesta, nojata laajan demokraatti
sen, imperialisminvastaisen leirin voimiin.

Siis nykymaailmassa on olemassa verrattoman suuriksi 
kasvaneet sosialismin ja kansanvallan voiton edellytyk-

162
nykyajan politiikkaa



set, kuten vakuuttavasti on osoitettu tunnetussa 9 kom
munistipuolueen julkilausumassa.

Nykyajan kansainvälisellä proletariaatilla on sitäpaitsi 
olemassa se johtava eturintamajoukko, jota vailla sen 
voitto olisi mahdoton. Tämän eturintamajoukon muo
dostavat aikamme kommunistiset puolueet.

Jo Marx ja Engels antoivat useita suuriarvoisia ohjeita, 
jotka koskivat kommunistien toimintaosuutta prole
tariaatin luokkataistelussa. He kirjoittivat Kommunis
tisessa Manifestissa:

"Kommunistit ovat kaikkien maiden työväenpuolueissa päät
täväisin ja  yhä pitemmälle eteenpäin ponnistava osa; heillä on 
teoreettisessa suhteessa se etu  proletariaatin m uihin joukkoihin 
verrattuna, e ttä  he tuntevat työväenliikkeen kulun, sen toim in
taohjeet ja  sen yleiset tulokset.”

Marxin ja Engelsin teoksissa nämä nerokkaat ajatuk
set kuitenkin jäivät kehittämättä. Lenin ja Stalin ke
hittivät opin puolueesta proletariaatin johtavana järjes
tönä. Nykyajan kommunistisilla puolueilla on käytettä
vissään voittoisan bolshevikkipuolueen koko rikas poliit
tinen ja  organisatoorinen kokemusvarasto. Niillä im käy
tettävissään suurten voittaja-johtajaimme, Leninin ja  
Stalinin kehittämä todella tieteellinen oppi siitä, miten 
työväenluokan taistelua on oikein johdettava.

Mitä puuttuu vielä kapitalistisen maailman työväen
luokalta? Siltä puuttuu riittävä voimain yhteenliitty
minen.

Marx ja Engels kirjoittivat jo Kommunistisessa Mani
festissa proletariaatin "vallankumouksellisen yhteenliit
tymisen ratkaisevasta merkityksestä". Myöhemmin Marx 
ja Engels, ruoskiessaan porvarillisen vaikutuksen lisään
tymistä Englannin työväenliikkeessä, arvostelivat anka
rasti niitä ammattiliittoja, jotka, kuten he sanoivat, "sie
tävät johtajinaan miehiä, jotka ovat porvariston ostamia
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ta i joille porvaristo ainakin maksaa”. Imperialismin 
kaudella, kuten tunnettua, on kaikissa porvarillisissa 
maissa saanut laajalti jalansijaa' työväenliikkeen oppor
tunististen johtomiesten palvelevaisuus ja  matelevaisuus 
porvariston edessä.

Minkä varassa imperialistien taantumuksellinen valta 
nykyään pysyy pystyssä? Ei pelkän alastoman väkival
lan varassa, vaan myös sen demagogian varassa, jota im
perialistien reformistinen apuväki harjoittaa työväenluo
kan keskuudessa. Taantumuksellinen valta porvarilli
sessa maailmassa pysyy pystyssä työväenliikkeen hajaan
nuksen varassa. Sen vuoksi on nyt kaikkien tietoisten 
työläisten tärkeimpänä tehtävänä saada täm ä hajaannus 
voitetuksi, saada sosialidemokraattiset petturit paljaste
tuiksi ja  eristetyiksi sekä työväenluokan toimintayhteys 
turvatuksi. Päävaarana työväenluokalla on nykyään 
omien voinutinsa aliarviointi ja imperialistisen leirin voi
man yliarviointi.

Imperialismi on kapitalismin viimeinen aste. Se on 
lopullisesti tuhoutumaan tuomittu kapitalismi. Se rie
huu kuin haavoitettu peto. Se on vielä vaarallinen, mut
ta  sen agressiivinen hyökkäily ei ole voiman merkki.
pyrkimys mielettömiin seikkailuihin sekä sisä- että ul
kopolitiikassa. Mutta, täm ä sokea raivo ja  seikkailuvim- 
ma on omiaan vain todistamaan imperialismin jo menet
täneen sisäisen tasapainonsa ja  kestävyytensä. Histo
riallinen kokemus on osoittanut, että kaikkein agressii- 
visin eli hyökkaysvimmaisin imperialismi juuri mielettö
mällä raivollaan jouduttaa omaa tuhoaan.

Venäjällä vuoden 1917 alussa saattoi pintapuolisesta 
katsojasta näyttää, että  tsaarinvalta, joka nojautui mil
joonani pistinten varaan, oli silloin voimakkaampi kuin

imperialisteilla on vimmattu
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koskaan ennen. Mutta muutaman viikon päästä se jo 
luhistui. Siis kokemus osoittaa, että hillitön taantumus 
maailmassa ei ole voimakas valta, vaan se on ytimiä 
myöten mädäntynyt valta, joka ennen pitkää on oleva 
•tuhon oma.
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E U R O O P A N  K A N S O J E N  H O L H O O J I K S I  
P Y R K I J Ä T

Kun tutkii sodanjälkeisen kauden poliittista kokemus
ta, ei voi olla kiinnittäm ättä huomiota niihin laajentu- 
mispyrkimyksiin, joita anglosaksisten maiden kaksi vai
kutusvaltaista piiriä on tavattomalla sitkeydellä ajanut 
politiikassaan jo vuoden ajan, koska nämä pyrkimykset 
kohdistuvat Euroopan mantereen maiden riippumatto
m uutta vastaan. Monet tapaukset, joita on sattunut ja 
joita sattuu sodanjälkeisessä Euroopassa, luovat valoa 
näiden pyrkimysten luonteeseen ja  taantumuksellisten 
piirien vastaaviin suunnitelmiin, jotka ovat jyrkässä 
ristiriidassa Euroopan vapautta rakastavien kansojen 
elinetujen kanssa.

1. Hyökkäykset Itä-Euroopan valtioiden riippumattomaatta 
vastaan

On yleisesti tunnettua, että anglosaksisten maiden 
taantumukselliset piirit ovat tuon tuostakin yrittäneet 
sekaantua niiden Itä-Euroopan demokraattisten valtioi
den sisäisiin asioihin, jotka Neuvostoarmeija vapautti 
saksalaisten fasististen anastajien ikeestä. Tämän pai
nostuksen kohteeksi eivät ole joutuneet yksinomaan 
Saksan entiset sateliittimaat, kuten esimerkiksi Roma
nia ja Bulgaria, vaan myös sellaiset liittolaismaat kuin 
Puola.
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Monessa tapauksessa englantilais-amerikkalaisten 
taantumuspiirien into päästä puuttumaan Itä-Euroopan 
valtioiden sisäisiin asioihin on ollut niin kiihkeä, että se 
on johtanut avoimeen diplomaattiseen painostukseen 
Lontoon ja Washingtonin taholta. On tapahtunut mm. 
sellaista, että näille valtioille on yritetty sanella parla
menttivaalien ehdot ja pakottaa ne toimittamaan vaalit 
englantilais-amerikkalaisen silmälläpidon alaisina. Esi
merkiksi En g la n n in  ja  Amerikan nooteissa vuoden 1946 
elokuun 19 päivältä Puolalle määriteltiin, millä Puolan 
puolueilla pitäisi olla oikeus osallistua tuleviin vaaleihin, 
ja  E n g lan n in  nootissa esitettiin vaatimus, että  Puolan 
hallitus esittäisi Englannin hallituksen tarkastettavaksi 
Puolan uuden vaalilain tekstin. On itsestään selvää, et
tei näitä vaatimuksia englantilais-amerikkalaisen hol
houksen aikaansaamisesta Itä-Euroopan itsenäisiin val
tioihin nähden voitu millään tavoin perustella vetoamal
la  kansainvälisiin sopimuksiin.

Ju ttu  meni niin pitkälle, että käytettiin diplomatian 
historiassa sangen harvoin esiintyviä keinoja. Niinpä 
välikappaleena Puolan hallituksen poliittiseen painosta
miseen käytettiin Puolan valtion kultavarastoa, joka on 
säilytettävänä Englannissa ja  jota Englannin viranomai
set pidättävät siellä ilman mitään laillista perustetta. 
Kuten tunnettua, Englannin ja Puolan välillä päästiin 
pitkien viivytysten jälkeen sopimukseen, jonka mukaan 
Puolalle palautetaan osa sen kullasta, m utta Englannin 
taholta seurasi myöhemmin ilmoitus, ettei Englanti rati
fioi tä tä  sopimusta ennenkuin Puolassa järjestetään sel
laiset vaalit, jotka Englannin hallitus suvaitsee todeta 
"esteettömiksi”.

Kaikissa näissä yrityksissä Puolan, Romanian, Bulga
rian ja Albanian sisäisiin asioihin puuttumiseksi ulkoa
päin ei ilmeisesti ollut ainoana tarkoituksena välittömän

167
NYKYAJAN POLITIIKKAA



painostuksen harjoittaminen näiden maiden demokraat
tisiin hallituksiin, vaan myöskin sm  taantumuksellisen 
opposition lujittaminen, joka toimi ulkolaisten imperia
lististen piirien etujen mukaisesti omien maittensa kan
sallisten etujen vahingoksi. Demokraattiset hallitukset 
eivät kuitenkaan antaneet säikyttää itseään. Mitä laa
jimmat kansanjoukot seisoivat muurina hallitustensa 
puolesta. Kaikissa vaaleissa ja  kansanäänestyksissä, 
joita näissä maissa viime vuosina an toimitettu, demo
kraattinen leiri, joka on puolustanut valtioittensa riippu
mattom uutta ja  suvereenisuutta, on saavuttanut ehdot
toman voiton.

Koska Amerikan ja  Englannin taantumuslehdistössä 
yhä vielä jatkuu kamppailu Itä-Euroopan valtioiden alis
tamiseksi ulkomaiseen painostukseen, voi pintapuolinen 
tarkkailija saada sen käsityksen, että  anglosaksisten mai
den taantumuspiir ej ä  vetävät aivan erikoisesti puoleen
sa Itä-Euroopan valtiot. Todellisuudessa ei niin ole asian
laita. Yhdessä ta i toisessa muodossa tapahtuvan talou
dellisen ja  poliittisen painostuksen alaisiksi eivät joudu 
yksinomaan Itä-Euroopan, vaan myös Länsi-Euroopan 
valtiot.

Tämän Länsi-Euroopan eri m aita kohtaan harjoitetun 
painostuksen muodot ja  menetelmät eivät tosin aina ole 
luonteeltaan niin ärsyttäviä kuin ne korkeajännitteiset 
otteet, joiden avulla Itä-Euroopan demokraattisten kan
sojen itsenäistä tahtoa turhaan on yritetty m urtaa. Tä
m ä seikka ei kuitenkaan suinkaan merkitse sitä, e ttä  
Länsi-Euroopan valtioiden itsenäisyys olisi vähemmän 
vaarassa. Päinvastoin, läpimurron vaara an aina suu
rempi siellä, missä painostus kohtaa heikompaa vasta
rintaa.
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2. Hyökkäys Länsi-Enroopan maiden taloudelUsta 
itsenäisyyttä vastaan

Amerikkalaiset ovat laatineet, kuten tunnettua, laajo
ja  suunnitelmia "maailman kauppa- ja  valuuttajärjes
telmästä", nim ittäin sellaisen järjestelmän luomisesta, 
jonka avulla mahtavasta amerikkalaisesta pääomasta 
voisi tulla täydellinen isäntä kansainvälisen kaupan alal
la ja  jonka avulla se voisi vähitellen anastaa käsiinsä 
useimpien muiden maiden talouden valvonnan. Näiden 
suunnitelmien pääsisältö on esitetty niissä ehdotuksissa, 
jotka Yhdysvallat oli valmistanut koollekutsumalleen 
kansainväliselle kauppakysymysten konferenssille.

Monet sodan hävittäm ät ja  saksalaisten miehittäjien 
rosvoamat Euroopan m aat tarvitsevat kipeästi luottoa 
elintarvikkeiden ja raaka-aineiden ostoon sekä tuotanto
koneistonsa ja  liikennelaitoksensa jälleenrakentamiseen. 
Amerikkalaisilla pankeilla ja  trusteilla, jotka rikastuivat 
huimasti sotatilauksista, cm yltäkyllin vapaita rah&pää- 
omia. Ne pyrkivät käyttämään hyväkseen Euroopan mai
den ahdinkotilaa pakottaakseen ne luottosopimusten 
avulla avaamaan ovet selkoselälleen amerikkalaisille ta 
varoille ja  tarjoamaan amerikkalaiselle pääomalle kaik
ki mahdollisuudet sitä kunnostavien tuotantolaitosten 
käsiinsä saamiseen näissä maissa. Ensi tilassa amerik
kalaiset vaativat tullien ja  kaikkien niiden kauppaestei- 
den poistamista ta i oleellista supistamista, joita Euroo
pan valtiot ovat pystyttäneet suojellakseen kansallis- 
talouttaan ylivoimaista ulkolaista kilpailua vastaan. 
Näin "Amerikka löytää Euroopan".

Viime vuosisadalla, siihen aikaan, kun Englanti meni 
teollisessa kehityksessä määrätyksi ajanjaksoksi kaik
kien muiden maiden edelle, ei ainoakaan maa, Yhdys
vallatkin mukaanluettuna, kyennyt takaamaan teolli-
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suutensa itsenäistä kehitystä suojelematta sitä tulli
muurilla englantilaisten tavarain kilpailua vastaan. Täl
lä hetkellä on Amerikan monopolikapitalismi jättiläis
mäisesti kasvaneille tuotantolaitoksilleen ja rajoittamat- 
tomine ulkomaanmarkkinain tavoitteluineen muiden 
maiden yksityisyrityksille vielä voimakkaampi kilpailija 
kuin E ng lan n in  kapitalismi vanhaan aikaan. Euroopan 
mantereen maiden teollisuuden jättäminen nyt ilman 
valtion suojaa, nimenomaan ilman suojatulleja, merkit
sisi yksinkertaisesti, että amerikkalaiselle monopolipää- 
omalle (osaksi myös englantilaiselle) annettaisiin rajat
tomat mahdollisuudet hallitsevan aseman valtaamiseen 
näiden maiden markkinoilla ja että niiden oman tuotan
non kohtalo alistettaisiin vierasmaalaisten kapitalistien 
tahdosta riippuvaiseksi.

Näin surullisista näköaloista huolimatta R a n s k a n  
hallitus on jo antanut vastineeksi Amerikan luottoon 
suostumuksensa "kaikissa tärkeissä kohdissa" Yhdysval
tain ehdotuksin, jotka laadittiin kansainvälistä kauppa- 
kysymyksiä käsittelevää konferenssia varten. Allekirjoit
taessaan Ranskan ja  Amerikan finanssisopimuksen vuo
den 1946 toukokuun 28 päivältä Ranska antoi erikseen 
periaatteellisen suostumuksensa erikoissopimuksen sol
mimiseen "tulli- ja  muiden kauppaesteiden oleellisesta 
supistamisesta”. Samassa asiakirjassa julistetaan tosin aluksi pyrkimys mfl^iimanmarklcinoirtpri avaamiseen 
"yhtäläisillä ehdoilla". Kaikki kuitenkin tietävät, että 
erilaisten pääomaryhmien välillä yhtäläisillä ehdoilla 
käytävän kilpailutaistelun lopputuloksen ratkaisee yh
den tai toisen ryhmän p ä ä o m a n  s u u r u u s .  Sen- 
vuoksi on tuskin epäilyksenalaista, kummalla pääomal
la, amerikkalaisella vai ranskalaisella on kaikki mahdol
lisuudet murskata kilpailijansa vapailla Ranskan mark
kinoilla.
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Ranskan hallitus on edelleen hyväksynyt ja allekir
joittanut seuraavat ankaraan amerikkalaiseen tyyliin 
määritellyt ehdot:

”b) Ranska tekee täysin määrätietoisesti lopun siitä politiikastaan, jota se harjoitti ennen sotaa suojellakseen ranskalaisia tuottajia säätämällä tuontirajoituksia.c) Ranskan hallitus toistaa jälleen, että se luopuu hintojen tasaannnuttamisjärjestelmästä, jota se on ollut pakotettu käyttämään — viennin helpottamiseksi.”
Sitä paitsi Ranskan hallitus suostui amerikkalaisten 

vaatimukseen "paluusta yksityisiin kauppakanaviin”. Se 
julisti tottelevaisesti:

"Ranskan hallitus on jo palauttanut yksitylskanaviin suuren osan Ranskan ja sen siirtomaiden tuontikaupasta ja tulee edelleenkin rajoittamaan hallituksen ostoja vieraissa valtioissa.”
Luovuttaessaan näin Ranskan ulkomaankaupan valvo

mattoman yksityiskapitalistisen kilpailun huomaan 
Ranskan valtio menettää yhä enemmän mahdollisuuksia 
maansa talouden säännöstelyyn, suunnitteluun ja  ohjaa
miseen yleensä. Se vaikeuttaa luonnollisesti ei ainoastaan 
ajankohtaiseksi käyneen tehtävän täyttäm istä Ranskan 
trustien ja  konsernien kansallistamisesta, vaan myös 
kaikkea menestyksellistä suunnitelmapolitiikkaa Rans
kan talouden jälleenrakentamiseksi. Maanpuolustuksen
kin edut, jotka nykyisissä oloissa liittyvät läheisesti mo
nien tärkeimpien teollisuudenalojen asianmukaisen tilan 
ja  kehityksen turvaamiseen, jäävät vaille suojaa kansain
välisen kilpailun vaihteluja vastaan, kilpailun, jota ku
kaan ei säännöstele, tai joutuvat ne, mikä on vielä pa
hempaa, riippuvaisiksi siitä, m itä tahtovat täm än kil
pailun maailmanmestarit, jotka pystyvät laskemaan liik
keelle painavimmat rahasäkit.

Siis Ranska maksoi kalliisti Amerikan luotosta, sitäkin 
suuremmalla syyllä, koska se sitoutui käyttämään sievoi-
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sen osan tästä luotosta sille tarpeettomien amerikkalais
ten sotatarvikeylijaarnien ostoon; amerikkalaisten arvio 
niistä ylittää kuusi kertaa sen realiarvon, joka niillä on 
ranskalaisten asiantuntijain laskelmien mukaan.

Halvaksi eivät käy Ranskalle myöskään sen kauppa
suhteet Englannin kanssa. Vuoden 1946 yhdeksän ensim
mäisen kuukauden aikana sen tuonti Englannista (di 
enemmän kuin kaksi kertaa suurempi sen vientiä Eng
lantiin, minkä seurauksena Ranskan oli pakko kuluttaa 
kuita- ja valuuttavarastojaan. Ja  kun Ranska ennen so
taa myi Englantiin paljon teollisuutensa valmiita tuot
teita, niin nyt se myy pääasiassa elintarvikkeita ja ar
vokkaita raaka-ainelajeja.

Marraskuussa vuonna 1946 solmittu Englannin ja 
Ranskan kauppasopimus m uutti hyvin vähän näitä 
kauppasuhteita. Ranska sitoutui kehittämään Englannin 
tarpeita vastaavien esineiden tuotantoa, m utta Englanti 
ei suostunut antam aan ranskalaisille lupaa viedä Englan
tiin  heitä tyydyttävää määrää perinnäisiä ranskalaisia 
vientiartikkeleita. Tätä sopimusta arvioidessaan ”Huma- 
nite”-lehti ei perusteettomasti lausunut mielipiteenään, 
että sopimus herättää jälleen kysymyksen Ranskan riip
pumattomuudesta, koska se velvoittaa Ranskan järjestä
mään uudelleen tuotantonsa, m utta ei omia tarpeitaan, 
vaan luotonantajiensa tarpeita varten.

"Kaikki käy niin, — lehti k irjo itti — Ikäänkuin englantilais- 
am erikkalaiset tahtoisivat tehdä R anskasta toisarvoisen vallan 
jonkun liittoutum an puitteissa.”

Ensi silmäyksellä ei (de aivan ymmärrettävää^ millä 
Englanti oikeastaan nyt voi pitää Ranskaa niin lujasti 
hinattavanaan. Amerikalla on dollareita ja  viljaa, m utta 
mikä taloudellinen valtti on Englannilla?Englannilla, on käsissään Ruhrin kivihiili. Ruhrin kivi
hiilen saannista on Ranskan teollisuuden ja  koko kan-
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santalouden. jälleenrakentaminen riippuvainen. Ennen 
sotaa R anskaan tuotiin 25 miljoonaa tonnia saksalaista 
kivihiiltä vuodessa. Vuonna 1946 Ranskan hallitus vaati 
puolta tästä määrästä eli yhtä miljoonaa tonnia kuukau
dessa, m utta se sai vuoden alussa 200.000 tonnia, ja  maa
liskuussa englantilaiset vähensivät tämänkin määrän 
126.000 tonniin kuukaudessa. Essenissä käydyt englanti- 
lais-runskalaiset neuvottelut kivihiilihankinnoista eivät 
johtaneet mihinkään. Ankaran kivihiilenpuutteen täh
den Ranskan teollisuus, varsinkin metallurgia ja kaikki 
metallinjalostusalat, ovat kriitillisessä tilassa. V:n 1946 
lopussa asia meni niin pitkälle, että Ranskan hallituksen 
oli pakko kivihiilen säästämiseksi supistaa 25 prosentilla 
matkustajaliikennettä rautateillä, vähentää myös valais
tusta yleisissä ja  kauppalaitoksissa sekä kaasun antoa 
kotitalouksiin ja  jopa sulkea muutamiksi päiviksi ne tuo
tantolaitokset, jotka eivät olleet erikoisasemassa. Tämä 
oli todellista kivihiilinälkää.

Samanlaiselle nälkäannokselle kivihiilen saannissa 
Englanti on saattanut Saksan-politiikaJlaan Belgian ja 
Hollannin. Ja  koska Yhdysvallat samaan aikaan pitää 
ankarilla toimenpiteillään Eurooppaan kuljetettavien 
amerikkalaisten elintarvikkeiden rajoittamiseksi monia 
Euroopan kansoja nälkäannoksella täm än sanan kir
jaimellisessa merkityksessä, niin ei voida vapautua siitä 
käsityksestä, että tämän anglosaksisten maiden julman 
suhtautumisen Euroopan mantereen kansoihin määrää
vät poliittiset laskelmat, joiden lähtökohtana on, että 
nälkäiset m aat ovat kylläisiä myöntyväisempiä.

Kun Ranska joutuu näin kursailemattoman kohtelun 
ala isek si, ei ole vaikeata kuvitella, kuinka kohdellaan 
Länsi-Euroopan pieniä maita. Ottakaamme esimerkiksi 
Tanska. Kun täm ä maa vapautui saksalaisesta miehityk
sestä, se joutui kokemaan kärkevää teollisuuden raaka-
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aineiden, polttoaineen ja karjanrehun puutetta. Tätä 
Tanskan asemaa hyväkseen käyttäen Englanti pakotti 
sen tavattoman "omaperäisiin” kauppaehtoihin. Näiden 
ehtojen mukaan Tanska on velvollinen myymään 
Englannille suurimman osan maatalouden vientituot
teistaan kiinteisiin hintoihin, jotka eivät peitä edes tuo
tantokaluston kulumiskustannuksia, kun taas niille ta
varoille, joita Tanskaa on pakko ostaa Englannista, ei 
ole m äärätty hintoja. Näin luotiin kaksinkertainen 
hintajärjestelmä. Selvää on, että englantilaiset kapitalis
tit alkoivat viipymättä korottaa yhä enemmän tanskalai
sille myytävien tavaroiden hintoja. Tämä mielivalta ja t
kuu vielä tänäkin päivänä. Tanskalaisten yleisen tyyty
mättömyyden on lausunut julki esimerkiksi ”Informa- 
tion”-lehti seuraavin sanoin:

"Tavallinen tanskalainen saa sen käsityksen, että taloudellisissa suhteissamme Englannin kanssa meitä kiskotaan kuin pärettä.”
Pyrkiessään saamaan aikaan muutoksia Englannin 

kanssa harjoitetun kaupan epäoikeudenmukaisiin ehtoi
hin Tanskan edustajat osoittavat, että tanskalaiset voi
sivat solmia edullisempia sopimuksia minkä muun maan 
kanssa tahansa. Englantilaiset tietävät sen hyvin, m utta 
he tietävät myös, ettei Tanskalla enää ole täyttä toimin
tavapautta. Kaksinkertainen hintajärjestelmä on lyhyen 
ajan kuluessa saattanut Tanskan suureen valuuttavel- 
kaan englantilaisille. Vapautumisensa hetkellä Tanskal
la oli Englannissa jopa jonkinlainen valuuttavarastokin, 
m utta nyt sillä on noin 1 miljardin Tanskan kruunun 
suuruinen valuuttavelka. Tämä "valuuttakyttyrä”, mik
si Tanskan lehdistö sitä nimittää, painaa sietämättömäs
ti Tanskan kansaa. Mutta lontoolaiset kauppamiehet 
ovat tyytyväisiä. Tanskalainen lehti "Nationaltidende” 
kirjoittaa, että englantilaiset
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"katselivat vahingoniloisina velkamme kasvua saattaakseen meidät siten riippuvaisiksi Englannista."
Englannin vaatimuksesta Lontoossa käsiteltiin äsket

täin Tanskan talouspolitiikkaa koskevaa laajaa suunni
telmaa, joka edellyttää Tanskan sitoutuvan yhä lisää
mään vientiään Englantiin ja ryhtyvän toimenpiteisiin 
sisäisen kulutuksen supistamiseksi. Täydellä syyllä tans
kalainen ”Land og Folk”-lehti ilmaisi suuttumuksensa 
sen johdosta, että Tanskan talouspolitiikkaa koskevat 
tärkeimmät suunnitelmat esitetään englantilaisille en
nenkuin tanskalainen yleisö saa niistä tietää.

Länsi-Euroopan muut maat ovat samoin joutuneet 
englantilais-amerikkalaisen pääoman voimakkaan pai
nostuksen alaisiksi. Hollanti on jo sidottu käsistään ja 
jaloistaan, koska englantilainen monopolipääoma on kie
toutunut läheisesti yhteen hollantilaisen pääoman kans
sa (öljy-yhtiö Royal Dutch Shell ym.). Englantilainen 
pääoma valtaa yhä uusia tärkeitä asemia myös Norjan 
taloudessa, ja se ottaa niin vaativan asenteen, että esi
merkiksi brittiläis-kanadalainen alumiinitrusti ilmaisi 
vastalauseensa Norjan parlamentin ohjelmaa vastaan 
maan metalliteollisuuden laajentamisesta.

Käsitettävää on, että vielä kursailemattomammin ta
pahtuu Italian talouden alistaminen brittiläisen ja ame
rikkalaisen pääoman etuja palvelemaan. Se tapahtuu 
tosin "Italian jälleenrakennuksen edistämisen” lipun 
varjolla. Tiedetään kuitenkin hyvin, että englantilais- 
amerikkalainen "edistäminen” on siellä sitä laatua, ettei 
se anna demokraattisen Italian elää eikä kuolla. Tällä 
mielimenetelmällään eräät nähtävästi laskevat sielläkin 
luovansa mahdollisimman varmat takeet holhottavan 
maan alituisesta myöntyväisyydestä ja tottelevaisuu
desta.
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3. S uunn iteltu  ”länsi-blokki” ja  Euroopan valtio t

Hyökkäystä Länsi-Euroopan marmermaavaltioiden ta
loudellista riippumattomuutta vastaan seuraa jatkuva 
painostus niiden sisä- ja  ulkopolitiikkaan. Tämän yhtey
dessä tehdään väsymättömiä yrityksiä saada Euroopan 
valtiot mukaan erilaisiin blokkeihin Englannin johdolla 
sekä m ah d o llise s ti myöskin USA:n korkeimmassa suoje
luksessa.

Englannin suunnitelma länsiblokin luomisesta sai heti 
alussa Ranskan ja  m uut Euroopan mantereen valtiot 
suuresti varuilleen. Yksikään lintu ei halunnut joutua 
asetettuun ansaan. Mistä johtuu sellainen epäluuloisuus? 
— ihmettelivät viisaimmat poliitikot Lontoossa. Englan
nin ent. ulkoministeri Anthony Eden vakuutteli kaikin 
tavoin parlamentin puhujalavalta Englannin suunnitel
man länsiblokista olevan muka yhtä rauhanhenkisen 
kuin Neuvostoliiton ja sen naapurien kesken solmitut ys
tävyys-, keskinäisen avunannon ja  sodanjälkeisen yh
teistyön sopimukset. Häntä ei uskottu. Miksi?

E n sin n äk in  oli liian selvää, että  Englannin imperialis
tit, jotka sellaisella innolla yrittävät raken taa Länsi- 
Euroopan valtiaiden erikoisblokkta, halusivat suunnata 
sen Itä-Eurooppaa ja  erittäinkin Neuvostoliittoa vastaan. 
M utta Länsi-Euroopan kansat taas eivät (de taipuvaisia 
antamaan johtaa itseään tällaiseen imperialistiseen 
hankkeeseen.

Toiseksi, Euroopan mantereen kansat huomasivat suh
teellisen nopeasti englantilaisessa suunnitelmassa toisen, 
huolellisesti peitetyn salaisuuden: ne keksivät siinä pii
levän vaarallisen ansan riippumattomuudelleen ja  itsenäisyydelleen.

Miten ne osasivat keksiä täm än salaisuuden? Tässä
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niillä oli epäilemättä apuna käytännön kokemus, joka on 
totuttanut niitä tiettyyn tarkkanäköisyyteen. Ranskalai
set ja muut Länsi-Euroopan kansat, tuntiessaan jo 
•Englannin ja Amerikan taloudellisen painostuksen seu
rauksia, osasivat nähdä, millä nälkäkuurilla poliittisen 
vapauden suhteen niiden olisi elettävä Englannin "länsi- 
blokin” suojissa. Lisäksi monet angloamerikkalaiset leh
det kirjoittivat avoimesti, että esim. Amerikan lainan 
myöntäminen Ranskalle juuri ennen Ranskan Perusta
van kokouksen vaaleja liittyi määrättyihin poliittisiin 
tarkoituksiin. ”New York Times”-lehden todistelun mu
kaan (toukokuun 29 päivänä 1946) eräät huomattavassa 
asemassa olevat henkilöt Amerikassa ilmaisivat varman 
käsityksensä olevan, että laina auttaa säilyttämään Pa
riisissa "maltillisen hallituksen”. Englannin uutistoimis
to Reuter taas toi julki (toukokuun 28 p:nä 1946), että 
sopimus Ranskalle myönnettävästä lainasta tulevien 
vaalien yhteydessä vahvistaa niiden puolueiden vaikutus
valtaa, "jotka pyrkivät läheisempään yhteistyöhön iän- 
sivaltojen kanssa, sosialisteista aina äärimmäiseen oi
keistoon saakka”.

Luonnollista on, että tällaiset ulkomaalaisten suunni
telm at vaikuttaa haluamallaan tavalla Ranskan sisäpo
liittiseen tilanteeseen eivät voineet olla tuntum atta 
alentavilta ranskalaisten mielestä, joilla on pitkälle ke
hittynyt kansallinen itsetunto. Ovathan nämä ranska
laiset tottuneet olemaan sitä mieltä — ja aivan oikeuden
mukaisesti ovat edelleenkin — että olipa heillä m itä vai
keuksia tahansa sisäisissä asioissaan, ne ovat kuitenkin 
heidän asioitaan, joista he selviytyvät itse ilman mitään 
sivullisten asiaan puuttumista. Ranskan kansa ei ole hol
houksen tarpeessa eikä sentähden pidä siitä, että vieras
maalaiset tunkeutuvat sille holhoojiksi.

Sitäpaitsi ranskalaiset ovat tuskin unohtaneet erästä
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melko kiusallista tapausta v:ta 1940 Ranskan suurim
man kansallisen onnettomuuden aikana: kun saksalai
set fasistijoukot jo aloittivat tunkeutumisensa' maahan, 
Churchill yritti pakottaa Ranskan suostumaan ennen
kuulumattomaan tarjoukseen tulla — osaksi samasta 
valtiosta Iso-Britannian kanssa. Tämän tarjouksen to
teutuminen olisi merkinnyt Ranskan täydellistä luopu
mista valtiollisesta riippumattomuudestaan. Churchillin 
ei luonnollisestikaan onnistunut pakottaa ranskalaisia 
suostumaan tarjoukseen. Yksikään rehellinen ranskalai
nen ei edes saksalaisten taholta uhanneen kuolemanvaa
ran hetkellä osoittanut sellaista pelkuruutta, että olisi 
suostunut Ranskan itsenäisen valtion hävittämiseen. 
M utta ei ole ihme, jos muisto Churchillin kavalasta tar
jouksesta ei ole hävinnyt jäljettömiin Ranskan kansan 
tietoisuudesta.

Belgian kansa myöskin muistaa hyvin englantilaisten 
puuttumisen Belgian sisäisiin asioihin syksyllä 1944, het
kellä, jolloin saksalaiset anastajat oli jo ajettu pois maas
ta. Englannin sotilasviranomaiset riisuivat silloin aseista 
Belgian kansan vastarintaliikkeen, joka oli sankarillisesti 
taistellut saksalaisia miehittäjiä vastaan. Englantilaiset 
tukivat itsepintaisesti Lontoosta palanneen Pierlofn 
taantumuksellista hallitusta, jonka useat Belgiaan, jää
neet edustajat olivat neljä vuotta olleet yhteistyössä sak
salaisten kanssa. Lontoossa muodostetun ja englantilais
ten päällikkyyden alaisena toimineen belgialaisen poliisi- 
prikaatin santarm it ampuivat vuoden 1944 marraskuus
sa B rysselissä, joukkomielenosoitukseen osanottajia, jotka 
vaativat Pierlofn erottamista ja demokraattisen halli
tuksen muodostamista.

Tämän jälkeen englantilaiset antoivat Pierlofn vielä 
yli kahden kuukauden ajan olla vallassa vastoin Belgian
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kansan tahtoa. M utta mikä heille onnistui Kreikassa, ei 
käynyt Belgiassa. Siellä levisi niin voimakas vastalause- 
liike, että vuoden 1945 helmikuussa Pierlofn hallituk
sen, jolle ei parlamenttikaan antanut kannatustaan, oli 
pakko erota. Selvää on, että  näiden tapahtumien opetus 
ei tee Belgian kansaa vähääkään taipuvaiseksi rientä
mään herkkäuskoisesti Englannin johtamaan blokkiin.

Hollannin kansalla on samoin m äärätty käytännön 
kokemus, joka osoittaa, mihin suuntaan sellaisen maan 
asiat kulkevat, joka jo yhdellä jalalla on takertunut ”län- 
siblokin” rakentamiseen tarkoitettuun maaperään. Tässä 
esimerkki: Hollannin uuden hallituksen muodostaminen 
tapahtui vuoden 1946 keväällä Hollannin lehdistön avo
mielisistä lausunnoista päättäen seuraavalla tavalla. Hal
lituksen muodostaminen oli uskottu tri Beelille, jota mo
net hollantilaiset pitävät anglo-hollantilaisen Philips- 
trustin luottamushenkilönä. Hän suunnitteli riittävän 
taantumuksellisen hallituksen kokoonpanon liittäen tie
tysti ministeriehdokasluetteloan myöskin anglo-hollanti
laisen Royal Dutch Shell trustin edustajan. Hallituksen 
kokoonpanoa koskevien neuvottelujen jälkeen M  Beel yh
dessä asetettujen ministeriehdokkaiden kanssa katosi 
Hollannin pääkaupungista. Lehdet eksyivät aluksi arvai
lemaan, minne miltei valmiit m inisterit olivat kadonneet. 
M utta salaisuus paljastui kohta: he olivat matkustaneet 
Lontooseen. Tri Beelin ja  muiden paluun jälkeen Hollan
nin tietotoimisto ilmoitti tosin, että neuvotteluilla Lon-: 
toossa oli "informatioluonne” ja  että  “Beelillä ei ollut 
virallisia kohtauksia Englannin edustajien kanssa.” Siitä 
huolimatta tuli tunnetuksi, että Lontoon neuvottelujen 
aikana englantilaiset hylkäsivät erään ehdokkaan ja hy
väksyivät muut. Siirtomaaministerin paikalle täytyi löy
tää toinen henkilö. Vasta täm än jälkeen Hollannin pää-
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kaupungissa tapahtui uuden hallituksen kokoonpanon 
virallinen nimitys.

Tämä hallitus ilmoitti ensi töikseen, että Hollannissa 
vangittuina olevista 75.000 fasistista 45.000 tullaan va
pauttamaan vielä ennen talven tuloa. Ja tässä suhteessa 
se piti sanansa. Maassa alkoi taantumuksen temmellys. 
Työtätekevien rasisminvastaisten mielenosoitusten ha- 
joittamiseksi hallitus käytti aseita.

Ulkopolitiikan alalla pistää silmään Hollannin ja 
Englannin politiikan erikoinen yhdenmukaisuus. Tämä 
ei koske vain Indonesian kysymyksiä. Esimerkiksi Parii
sin rauhankonferenssissa kiinnitti yleistä huomiota se 
seikka, että hyökkäykset ulkoministerien neuvostossa so
vittuja päätöksiä vastaan aloitti usein Hollannin edusta
ja, minkä jälkeen esiintyi Englannin edustaja kannatta
en "Hollannin aloitetta” . . .

Olisi kuitenkin hätiköityä tehdä siitä johtopäätöstä, 
että Hollannin kansa olisi lakannut pitämästä arvossa 
kansallista itsenäisyyttään. Ei, se pitää tä tä  verratonta 
aarretta yhtä suuressa arvossa kuin muutkin kansat. Täl
lä hetkellä se ei vain kykene tarpeeksi tehokkaasti puo
lustamaan sitä yhdistyneen anglo-hollantilaisen pää
oman alituisia hyökkäyksiä vastaan.

Onko sitten Länsi-Euroopan muiden kansojen nykyisin 
helppo puolustaa valtiollista itsenäisyyttään? Tanskan 
kansalle esimerkiksi se on hyvin vaikeata. Mutta Euroo
pan mantereen monien valtioiden eteen tässä suhteessa 
nousseet vaikeudet ja vaarat ovat samalla opettaneet ky
seisiä kansoja tarkkanäköisyyteen. Ja kun taantumuk
selliset piirit näissä valtioissa auliisti ovat valmiit myön
tymään vierasmaalaisten kapitalistien kohtalokkaisiin 
suunnitelmiin horjuttaen siten maittensa sisäistä vastus-
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tuskykyä, niin toisaalta kansan perusmassat — työläiset, 
talonpojat ja työtätekevä sivistyneistö — puolustavat 
kaikkialla päättäväisemmin kuin koskaan aikaisemmin 
synnyinmaansa vapautta ja riippumattomuutta.
4. Eden sotaretkeltä Euroopan valtioiden itsenäisyyttä 

vastaan
Länsiblokin englantilaisten alkuunpanijoiden itsensä 

oli jo syksyllä 1945 pakko tunnustaa, että Euroopan man
tereen kansat eivät halua luopua valtioittensa itsenäisyy
destä. Tästä puhui melkoisen katkerasti brittiläisen im
perialismin ulkopolitiikan kysymysten pääasiantuntija 
herra Eden jo mainitussa parlamenttipubeessaan (mar
raskuun 22 päivänä 1945), jossa hän yritti antaa viatto
man kuvan englantilaisesta länsi-blokki-suunnitelmasta. 
Väittäen ilman todisteita, että vanhat käsitykset itsenäi
syydestä nykyään käyvät ”yhä järjettömämmiksi”, hän 
jatkoi näin:

"Ei ole kuitenkaan mitään järkeä harjoittaa itsepetosta. Edelleenkin on totta, että kansallistunto on yhtä voimakas kuin aikaisemminkin ja että monessa paikassa sitä vielä voimistaakin uusi mutkistava tekijä — erilaiset hallitusmuotosuunnitelmat sekä erilaiset käsitykset siitä, mitä merkitsevät sellaiset käsitteet kuin vapaus ja demokratia. Näin ollen huolimatta vähäisestä edistyksestä maailma ei ole valmis luopumaan vanhoista itsenäi- syyskäsitteistä tai muuttamaan niitä.”
Eden verhosi tahallaan ajatuksensa turvautuen puhei

siin "vanhoista ja erilaisista käsitteistä”. Mutta jos tämä 
sanaverho poistetaan, niin saadaan melko vakuuttava 
selitys niistä syistä, joiden tähden "maailma” ei ole val
mis luopumaan itsenäisyydestä: tämä johtuu siitä, että 
kansojen kansallistunto on voimakas, jopa voimakkaam
pi kuin aikaisemmin, sillä se on vielä vahvistunut seura
uksena syntyneestä uudesta tekijästä: kansanjoukkojen
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voimakkaasta pyrkimyksestä vapauteen, todelliseen de
mokratiaan ja sellaisiin perustuslaillisiin hallitusmuotoi
hin, jotka vastaavat niiden perusetuja.

Tämä on oikea selitys, vaikka ei tyhjentävä. M utta mil
laisen käytännöllisen johtopäätöksen Eden tekee näistä 
selityksistään? Edistyksellinen, demokraattinen poliitik
ko tekisi aivan luonnollisen johtopäätöksen: koska valti
ollisen itsenäisyyden säilyttäminen Euroopan nykyisissä 
oloissa vastaa kansanjoukkojen pyrkimyksiä todelliseen 
demokratiaan, vapauteen ja  edistyksellisiin perustuslail
lisiin uudistuksiin, niin täytyy päättäväisesti torjua im
perialistiset suunnitelmat, jotka tarkoittavat itsenäisyy
den riistämistä kansoilta. Mutta Eden tekee aivan päin- 

. vastaisen johtopäätöksen. "Meidän täytyy — lausui hän 
—■ riistää kansallistunnolta sen kärki”, so. repiä kansois
ta  kansallistunnon juuret, jotta ne tahtoa vailla luopui
sivat itsenäisyydestään.

Eden ei tietenkään voinut parlamentin puhujalavalta 
avoimesti osoittaa, mille valtiolle oli osoitettu hänen vaa
timuksensa itsenäisyydestä luopumisesta. M utta hän 
löysi sopivan diplomaattisen ulospääsytien lähettäen vaa
timuksensa muodollisesti kaikilla osoitteilla. Hän lausui:

"Meidän kaikkien täytyy luopua nykyisistä Itsenäisyys- 
käsi tyksistämme.”

Miksi "meidän kaikkien” täytyy se tehdä? Vastauk
seksi tähän kysymykseen Eden esitti hänen mielestään 
painavimman argumentin: atomipommin.

Edenille ei juolahda mieleenkään, että atomipommilta 
täytyy repiä "kärki”. Ei, pommia hän tarvitsee. Kokenut 
englantilainen parlamenttimies ei tietenkään tehnyt sel
laista erehdystä, että hän suoranaisesti olisi uhannut 
amerikkalaisella atomipommilla niitä kansoja, jotka eivät 
halua luopua itsenäisyydestään. Eden vain ilmoitti, että

182
n y k y a ja n  p o l it iik k a a



elleivät kansat nyt atomienergian keksimisen jälkeen 
osaa "poliittisessa mielessä saavuttaa tieteen tasoa" (so. 
alistumista atomidiplomatiaan), niin "meidät revitään 
kappaleiksi. . ."

Lukiessani tä tä  kohtaa Edenin kuuluisasta puheesta 
minun on vaikea päästä sellaisesta satunnaisesta ajatuk
sesta, että jos tarunomainen Bobin Hood (urheiden brit
tiläisten rosvojen muinainen johtaja) olisi tuntenut ny
kyisen englantilaisen diplomatian etiketin, hän olisi voi
nu t seuraavaan rosvoukseen ryhtyessään lausua uhreil
leen: "Hyvät naiset ja herrat! Tilanne on kiperä — mei
dän kaikkien täytyy luopua kalleuksistamme. Alkakaa- 
han latoa pöydälle!" Suuremmaksi vakuudeksi hän olisi 
voinut vielä lisätä: "Muuten teidän on luovuttava van
hoista käsityksistänne ihmiselämän pituudesta . . . ”

Monet rehelliset ihmiset nykypäivien Euroopassa ovat 
valmiit mieluummin luopumaan hengestään kuin isän
maansa vapaudesta ja  itsenäisyydestä. Entä pitävätkö 
englantilaiset itsenäisyyttään vähemmän arvossa? Kuka 
uskoo, että Englannin kansa aikoo nyt heittää pois val
tiollisen itsenäisyytensä kuin vanhan paidan? Kukaan 
ei siihen usko. Totta on, että huomattavat konservatiivi
set poliitikot saattavat suhtautua tähän kysymykseen 
toisin kuin Englannin kansa. Mutta kun nämä herrat 
pyrkiessään saamaan toisten maiden suostumuksen nii
den itsenäisyyden hävittämiseen lupaavat uhrata myös
kin Englannin itsenäisyyden, niin sallikaa olla viskomat
ta  heitä.

Sodan aikana, kun Amerikan lehdet vihjailivat, että 
Britannian imperiumin säilyttäminen ei ole sopusoinnus
sa Atlantin julistuksen periaatteiden kanssa, Churchill 
vastasi niille vilpittömästi suuttuneena: "En aio toimia 
puheenjohtajana Britannian imperiumin likvidoimises-
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sa!” Aikooko hän nyt todellakin toimia puheenjohtajana 
Ison-Britannian ja Britannian imperiumin itsenäisyyden 
likvidoimisessa? Olkaa varmoja: ei aio. Eden ei myös
kään aio ottaa itselleen sellaista tehtävää. Ja  vain ym
m ärrettävästä varovaisuudesta hän ei sanonut loppuun, 
millä, hän aikoo korvata englantilaisia suunnitelmia häi
ritsevän kansojen itsenäisyyden. Hän vain lausui julki 
kategoorisen käskyn: "Kansakuntien täytyy tunnustaa 
lain herruus!” Minkä lain — se jäi sanomatta.

Englannin lehdistö taas selitti, että Eden tässä tapauk
sessa tarkoitti "ylikansallisen hallituksen” eli "kansain
välisen järjestön luomista, joka tulee käyttämään v a l 
t a a n s a  m a i d e n  y l i ” (”News Chronicle”). Eden 
itse ei salannut sitä, ettei häntä tyydytä jo olemassa ole
va kansainvälinen Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö 
siinä muodossa kuin se luotiin San Franciscon konferens
sissa. Se on ymmärrettävää, sillä sen säännöissä sano
taan suoraan: " J ä r j e s t ö  o n  p e r u s t e t t u  s e n  
k a i k k i e n  j ä s e n t e n  s u v e r e e n i s e n  t a s a -  
a r v o i s u u d e n  p e r i a a t t e e n  p o h j a l l e . ”

Erikoisesti Edeniä katkeroittaa Turvallisuusneuvoston 
vakinaisina jäseninä olevien suurvaltojen yksimielisyy
den periaate (veto-oikeus). Kuten tunnettua, tä tä  peri
aatetta vastaan hyökkäävät myöskin monet m uut taan
tumukselliset, m utta on hyvin luonteenomaista, niiltä 
puolelta Eden hyökkää sitä vastaan. Hän lausui:

"Mikään ei ole selvemmin kuin San Franciscon konferenssin päätös veto-oikeuden säilyttämisestä osoittanut, mikä valta kansallistunnolla on meihin.”
Tämän lauseen sisältö olisi epäselvä, ellemme muistai

si, miten Eden sitä ennen (samassa puheessa) selitti, e ttä  
juuri voimakas kansallistunto estää toisia kansoja hyväk
symästä englantilaisten ehdotusta ja  luopumasta itsenäi-
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syydestään. Eden siis nim ittää kansojen halua säilyttää 
itsenäisyytensä "nationalismiksi”. Silloin on myöskin 
selvä hänen arvostelunsa tarkoitus: veto-oikeus säädet
tiin vapauttarakastavien kansakuntien tahdosta takeeksi 
jokaisen valtion itsenäisyyden säilyttämisestä koskemat
tomana Yhdistyneiden Kansakuntien järjestön puit
teissa. Mutta Eden näkee siinä suurvaltojen yksimieli
syyden periaatteen vahingollisuuden, sillä jokainen ang- 
losaksilaisten valtojen yritys saada aikaan Turvallisuus
neuvostossa päätös jonkun valtion, vaikkapa jonkun pie- 
nimmänkin riippumattomuuden rikkomisesta, on jo etu
käteen tuomittu epäonnistumaan. Siinäkin tapauksessa, 
että Turvallisuusneuvoston jäsenten enemmistö olisi val
mis äänestämään tällaisen päätöksen puolesta, se ei me
nisi läpi, sillä Neuvostoliitto voi käyttää veto-oikeutta. Ja 
Ranska voi myöskin käyttää veto-oikeutta.

Mielestämme tällainen järjestelmä on nykytilanteessa 
ehdottoman välttämätön. Mutta Edeniä tällainen jär
jestelmä ei tietenkään tyydytä. Hän tarvitsee kansain
välisen järjestön i 1 m a  n  k a n s o j e n  i t s e n ä i s y y t -  
tä . Hän tarvitsee ylimmän elimen i l m a n  s e n  e r i  
j ä s e n t e n  v e t  o - o i k e u 11 a. Vain tällainen järjestö 
voisi Edenin toivomusten mukaan yrittää toteuttaa "val
taansa maiden yli” , pystyttää imperialistisen "lain her
ruuden” tottelemattomaan maailmaan.

Samanlaisten imperialististen aatteiden propagandaa 
on harjoitettu huomattavassa määrin myöskin Ameri
kassa ”maailmanvaltion” eli "maailmanhallituksen” luo
misen tunnuksella, erittäinkin vuosi sitten. Suurta levik
kiä nämä aatteet eivät nähtävästi saaneet. Mutta täytyy 
todeta, että monet huomattavat labouristit Englannissa 
ja oikeistososialistit Ranskassa ovat erittäin innokkaas
ti tarttuneet näihin taantumuksellisiin utopioihin pyrki-
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en antamaan niille melkeinpä "sosialistisen” värityksen. 
Väritettyä "maailmanhallituksen” tunnusta käytetään 
sekasorron synnyttämiseksi työväenliikkeen riveissä Ja 
varsinkin imperialistien muodissa olevan vaatimuksen, 
"itsenäisyydestä luopumisen", tunnetuksi tekemiseen.
5. Suunnitelma "Euroopan Yhdysvaltojen” luomisesta

”Länsiblokki"-suunnitelman osaksi tullut epäystävälli
nen ja epävieraanvarainen vastaanotto Euroopan mante
reen maissa pakotti sen englantilaiset alkuunpanijat ke
hittäm ään uutta suunnitelmaa vanhoja päämääriä var
ten. Churchill esitti tunnuksen "Euroopan Yhdysvalto
jen” luomisesta.

Mitä yhteistä ja mitä eroa on ”Länsiblokki”-kaavan ja 
"Euroopan Yhdysvaltojen” kaavan välillä?

Molemmat suunnitelmat ovat suunnatut demokraat
tista "Itää” ja ennen kaikkea Neuvostoliittoa vastaan. 
M utta uudessa tunnuksessa täm ä vihamielinen suuntaus 
on enemmän naamioitu, se ei pistä heti silmään. Sitä
paitsi uusi kaava on laajempi kuin vanha. Se, niinkuin 
Churchill ilmoitti, käsittää myöskin Saksan. Ja  lopuksi, 
vanhassa kaavassa päämäärä, itsenäisyyden riistäminen 
Euroopan valtioilta, oli suuremmassa määrin peitetty — 
uudessa suunnitelmassa tämä tarkoitusperä työntyy voi
makkaasti esiin.

Todellakin, on jopa vaikeata kuvitella mitään toista 
suunnitelmaa, jossa olisi niin selvästi julkituotu pyrki
mys likvidoida Euroopan mantereen valtioiden valtiolli
nen itsenäisyys. Kysymyshän on niiden yhteenliittämi
sestä yhdeksi valtioksi Ison-Britannian kanssa, niiden 
muuttamisesta itsenäisistä valtioista Jonkinlaisiksi osa
valtioiksi valtamerentakaisen vallan osavaltioiden mal
liin, joilla ei ole omia hallituksia, vaan vain maaherransa
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ynnä lainsäädäntöelimensä paikallisten kysymysten rat
kaisemiseksi.

"Euroopan Yhdysvaltojen” viisaat suunnittelijat voi
vat tietysti sanoa, ettei mikään estä, jos osoittautuu tar
peelliseksi, jättäm ästä Euroopan eri valtioille myöskin 
niiden omat hallitukset rajoitetuin toimialoin. Mutta 
vaikka kuinka kierreltäisiin, tosiasia pysyy tosiasiana: 
Ranska, Belgia, Hollanti ja muut Euroopan mantereen 
valtiot eivät "Euroopan Yhdysvaltoihin” liityttyään enää 
olisi itsenäisiä valtioita, vaan vain keskushallinnon val
taan alistettuja paikallisia osavaltioita.

Jos joku luulee tässä englantilaisessa suunnitelmassa 
olevan edes jonkinlaista alkeellista tasavertaisuutta, 
vaikkapa' kaikkien erillisten "valtiomaiden” oikeuksien 
puutteen tasavertaisuutta, niin tämäkin käsitys osoittau
tuu vääräksi. Amerikan Yhdysvaltojen rakenteessa voi 
todellakin nähdä, jos jä ttää  pois neekerien epätasavertai- 
suuden, tiettyä ainesta kaikkien erillisten valtioiden alis
tumisesta federaalisen keskusvallan alaiseksi. M utta jos 
hetkeksi kuvitellaan, että Amerikan Yhdysvaltojen yh
dellä iskulla onnistuisi saada rajojensa sisälle m uut Ame
rikan mantereen kansakunnat, esimerkiksi Keski- ta i 
Etelä-Amerikan maat, niin koko kuva rakenteen tasa
vertaisuudesta heti hajoaa. Niin Meksikko kuin Hondu
ras ja  Brasiliakin voivat nimellisesti saada tunnustuksen 
juridisesti samaan asemaan Pohjois-Amerikan valtioiden 
kanssa, m utta tosiasiallisesti ne joutuisivat yksinkertai
sesti englantia puhuvan pohjois-amerikkalaisen kansa
kunnan ikeen alle.

Samanlaiseen tulokseen perustaa laskelmansa myös
kin Churchill Euroopassa kehoittaessaan mantereen eri 
maita yhtymään Ison-Britannian kanssa yhdeksi valtiok
si. Kaikki nämä maat menettäisivät itsenäisyytensä,
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kaikki, paitsi voimakkain maa uudessa valtiossa, Iso-Bri- 
tannia. Se saisi hallitsevan maan aseman. Sillä eihän 
saa unohtaa, että taistelussa hallitsevasta asemasta "Eu
roopan Yhdysvaltojen” sisällä englantilaiset imperialistit 
voisivat nojautua ei ainoastaan niihin voimiin ja  voima
varoihin, joita heillä on Euroopassa Brittein saarilla, 
vaan sitä paitsi koko brittiläiseen imperiumiin. Britti
läinen imperiumi dominioineen, Intioineen ja  kaikkine 
siirtomaineen jäisi tietysti "Euroopan Yhdysvaltojen” ra
jojen ulkopuolelle, m utta palvelisi alituisesti valtavana 
voima-asemana Englannin pyrkimyksiä taistelussa Eu
roopan mantereen "valtioiden” herruudesta.

Tähän luottavat Churchill ja hänen kanssaan samoin 
ajattelevat ehdottaessaan "Euroopan Yhdysvaltojen” pe
rustamista. Ei ole moittimista — suunnitelma vastaa täy
dellisesti Englannin imperialismin haluja. Englanti olisi 
kahden suuren valtakunnan johdossa: toisaalta Britan
nian imperiumin, toisaalta "Euroopan Yhdysvaltojen”, 
Tässä asemassa, Churchill haaveilee, Englanti saattaisi 
tuntea itsensä valtamerentakaisen tasavallan tasaveroi
seksi kilpailijaksi ja rohkeasti solmia sen kanssa liiton 
maailmanherruuden valtaamiseksi.

Toinen ju ttu  on, suostuvatko Euroopan mantereen 
maat uhraamaan valtiollisen riippumattomuutensa ja 
palvelemaan Churchillin imperialistisen suunnitelman 
toteuttamista. Suostumuksen kiristämiseksi näiden mai
den kansoilta näin hirvittävään suunnitelmaan täytyisi 
niiltä repiä rautapihdein ei ainoastaan kansallisen tietoi
suuden juuret, kuten Eden ehdotti, vaan myöskin taval
lisen kansalaisen kunniantunnon juuret.

Se on tuskin toteutettavissa.
*  *  *

Niiden suunnitelmien poliittinen heikkous, joita 
englantilaiset ja amerikkalaiset imperialistit yrittävät
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tyrkyttää Euroopan mantereen maille, johtuu ennen 
kaikkea siitä, että on mahdotonta pitää salassa, etteivät 
nämä suunnitelmat sopeudu yhteen Euroopan valtioiden 
itsenäisyyden säilyttämisen kanssa.

Euroopan kansat pyrkivät epäilemättä saamaan ai
kaan ja  kehittämään taloudellista, poliittista ja sivistyk
sellistä yhteistoimintaa keskenään ja  myöskin muiden 
mantereiden kansakuntien kanssa. M utta ne tahtovat 
kehittää näitä suhteita sillä pohjalla, että niiden riippu
mattom uutta ja  itsenäisyyttä kunnioitetaan ja ettei puu
tu ta  niiden sisäisiin asioihin. Tässä suhteessa ovat esi
merkillisiä ne sopimukset ystävyydestä, keskinäisestä 
avunannosta ja  sodanjälkeisestä yhteistyöstä, jota Neu
vostoliitto on solminut Tshekkoslovakian, Puolan ja  Ju
goslavian kanssa.

Jyrkässä ristiriidassa demokratismin periaatteille ja 
kansojen itsenäiselle tasa-arvoisuudelle pohjautuvan 
kansojen vapaan yhteistyön kanssa ovat ne suunnitelmat 
ja sopimukset, joihin imperialistiset piirit ovat pakotta
neet Euroopan mantereen maita. Nämä suunnitelmat 
tähtäävät kokonaisuudessaan, kuten olemme nähneet, 
Euroopan mantereen maiden alistamiseen anglosaksisten 
valtojen tosiasialliseen holhoukseen. Myötätuntoista vas
takaikua nämä suunnitelmat voivat saada vain Euroopan 
maiden taantumuksellisimmissa piireissä, nimenomaan 
fasistisen Espanjan ja Portugalin sekä fasistis-monarkis- 
tisen Kreikan hallitsevissa piireissä. Sillä onhan tunnet
tua, että helpoimmin ostettavissa olevia aineksia ovat 
fasistit ja fasistimieliset taantumukselliset. Koska heillä 
ei ole laajaa joukkokannatusta maittensa sisällä ja koska 
he pelkäävät kansojaan, he etsivät tukea ulkomaisista 
imperialistisista piireistä ja ovat valmiit maksamaan tä-
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män tuen hintana maittensa riippumattomuuden tosi
asiallisen menetyksen.

Senpä vuoksi on Euroopan mantereen maissa niin 
ajankohtaiseksi käynyt taistelu valtiollisesta, riippumat
tomuudesta ja itsenäisyydestä nykyään näiden maiden 
niin uiko- kuin sisäpolitiikankin elintärkeä tehtävä. El
lei taantumuksellisia ja  fasisteja pidetä kurissa maan si
sällä, on mahdotonta puolustaa menestyksellä isänmaan 
vapautta ja  riippumattomuutta.

On aivan selvää, että niiden imperialististen suunni
telmien tarkoituksena, joista ylempänä puhuimme, ei ole 
ainoastaan horjuttaa rauhaarakastavien valtioiden itse
näisen olemassaolon perusteita, vaan myöskin vaikeuttaa 
kestävän rauhan, aikaansaamista Euroopassa ja  koko 
maailmassa. Ei voi olla kestävää demokraattista rauhaa 
sillä perustalla, että m aat jaetaan vihamielisiin blokkei
hin, sillä perustalla, että kansainvälinen yhteistoiminta 
vaihdetaan määräyksiin yhden vallan ta i jonkun valta- 
ryhmän taholta. Ei ole sattuma, että näiden suunnitel
mien alkuunpanijoita ovat uuden sodan sytyttäjä 
Churchill sekä hänen englantilaiset ja amerikkalaiset 
hengenheimolaisensa.

Tilanne on nyt siis sellainen, että suojellessaan itsenäi
syytensä koskemattomuutta Euroopan kansat puolusta
vat samalla kansojen välistä rauhaa uuden sodan sytyt
täjiä vastaan.

190
NYKYAJAN POLITIIKKAA



O L E T T E K O  N E U V O S T O L I I T O N  PUO
L E L L A  VAI  S I T Ä  V A S T A A N ?

I

Miljoonat kapitalististen maiden työläiset ottivat syk
syllä vuonna 1917 riemulla vastaan viestin proletaarisen 
vallankumouksen voitosta Venäjällä, maailman ensim
mäisen työläisten ja talonpoikien valtion perustamisesta. 
Ja  kun imperialistivaltojen hallitukset järjestivät neu
vostovastaisen sotilaallisen intervention, Englannin, 
Ranskan, Yhdysvaltojen ja monien muiden maiden työ
läiset ryhtyivät vastustamaan tätä rikollista hyökkäys- 
sotaa tukeakseen nuorta neuvostovaltiota.

Tästä hetkestä säikähtynyt taantumusporvaristo julis
ti solidaarisuuden neuvostovaltiota kohtaan kuoleman
synniksi. Miltei kaikissa kapitalistisissa maissa alettiin 
ahdistaa ja vainota Neuvostoliiton ystäviä, ennen kaik
kea kommunististen puolueiden, vallankumouksellisten 
ammattiliittojen, kommunististen nuorisoliittojen, nais
järjestöjen ja Neuvostoliiton ystävien yhdistysten jäseniä.

Taantumuksellisimmat hallitukset, ryhtyivät ensim
mäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana raivok
kaisiin yrityksiin tuhotakseen verisen terrorin ja riehu
vien vainojen avulla kaikki Neuvostoliiton aktiiviset ja 
uskolliset ystävät. Eivät ainoastaan Saksan, Italian, Es
panjan ja Japanin fasistiset julmurit, vaan myöskin Puo
lan, Suomen ja Romanian ohranat ja muut Gestapon 
muunnokset harjoittivat työväenluokan ja edistykselli-
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sen sivistyneistön järjestelmällistä ajojahtia. Ne pyydys
tivät verkkoihinsa ja  kiduttivat petomaisesti kymmeniä 
tuhansia työtätekevän kansan parhaita poikia ja  tyttä- 
riä. Ja  ratkaiseva kysymys, jonka nämä XX vuosisadan 
inkvisiittorit tekivät uhreilleen, kuului tavallisesti:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan?
Ja porvarillisen inkvisitiplaitoksen sellien seinät saat

toivat todistaa, kuinka täm ä kysymys alituisesti herätti 
taantumuksen näännyttämien vankien sydämessä eri
koisen sankarillisen kestävyyden tulvahduksen. He tiesi
vät, että heidän henkilökohtainen kohtalonsa riippui 
tästä kysymyksestä. Heidän ei olisi tarvinnut kuin yhdel
lä sanalla sanoutua irti Neuvostoliitosta pelastaakseen 
itsensä kärsimyksistä. Mutta ylpeinä he vahvistivat kiin
tymyksensä Neuvostoliittoon.

Mistä täm ä aatteellinen ja  moraalinen kestävyys, täm ä 
hengen ylevyys? Vastustajillemme se oli aivan käsittä
mätön ilmiö, jotain kum m allista  "fanatismia”. Sillä ei
hän koskaan ollut sattunut sellaista, että joku porvarilli
nen valtio olisi tullut jonkun toisen maan kansalaisille 
tällaisen kiintymyksen kohteeksi.

Mutta siitä juuri onkin kysymys, että neuvostovaltio 
ei ainoastaan eroa perinjuurin kaikista aikaisemmista 
valtioista, vaan merkitsee myös sen korkean historialli
sen päämäärän kauan odotettua toteutumista, josta 
edistyneen ihmiskunnan parhaat henget jo vuosisatoja 
ovat uneksineet. Kaikkien maiden poliittisesti tietoiset 
työtätekevät ymmärtävät, että neuvostovaltio on maail
man ensimmäinen sosialistisen yhteiskunnan valtio, nii
den ihmiskunnan edistyksellisten voimien etujoukko, joi
den kutsumuksena on toteuttaa maailmanhistoriallinen 
prosessi porvarillisen riistoyhteiskunnan muuttamisesta 
vapaaksi sosialistiseksi yhteiskunnaksi.
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Itse neuvostovaltion olemassaolo elähyttää kapitalis
tisten maiden työtätekeviä heidän taistelussaan riistäjien 
ikeestä vapautumiseksi. Valveutuneimmat työtätekevät, 
kommunistit ja rehelliset sosialistit, ammentavat erikois
ta  varmuutta sosialismin voitosta tietäessään, että kan
soilla on taistelussa imperialismin ja kansainvälisen 
taantumuksen horjuttamiseksi nykyisin vankka tuki 
voittaneen sosialismin suuressa maassa.
“"Senvuoksi on heidän syvä kiintymyksensä sosialismin 
ja  kommunismin asiaan erottamattomasti yhtynyt yhtä 
syvään kiintymykseen Neuvostoliittoa kohtaan. Siinä, et
tä  vakaumuksellinen kommunisti tai sosialisti ei mis
sään olosuhteissa sanoudu irti Neuvostoliitosta, ei ole mi
tään  ihmeellistä. Näkeehän hän neuvostomaassa itse so
sialismin syntymämaan. Hän rakastaa sitä. Miten hän 
voisi sanoutua irti tällaisesta syntymämaasta! Kuinka 
hän, rehellinen ihminen, voisi kavaltaa sosialistisen isän
maan!

Neuvostovallan olemassaolon ensimmäisistä päivistä 
lähtien muiden maiden porvaristo vaati sosialidemo
kraattisia puolueita ottamaan päättävän asenteen neu
vostovaltiota ja  kaikkea sille myötätuntoista työväenlii
kettä vastaan. Sosialidemokratian opportunistiset johta
ja t, jotka jo kauan olivat pyrkineet todistamaan porva
ristolle, etteivät he ole sen herruudelle vaarallisia, vaan 
päinvastoin hyödyllisiä ja välttämättömiä, alkoivat nyt 
tavattoman uutterasti osoittaa valmeuttaan neuvosto
vastaiseen ja kommunisminvastaiseen taisteluun. He te
kivät sosialidemokraattisista puolueista hallitsevan por
variston tärkeimmän yhteiskunnallisen tukipylvään ja 
ryhtyivät itse sen poliittisiksi kätyreiksi, myivät itsensä 
hallituspaikoista ja muista tuottavista viroista.

Pian osoittautui kuitenkin, etteivät oikeistososialide-
193

13 NYKYAJAN POLITIIKKAA



mokraatit monissa porvarillisissa maissa kykene pidätty
mään laajoja työväenjoukkoja siirtymästä kommunisti
sen liikkeen puolelle. Tällainen tilanne muodostui kutoa 
tunnettua, öisin Italiassa, sitten Bulgariassa, Puolassa 
ja  Saksassa. Silloin taantumusporvaristo, joka ei kyen
nyt pitämään valtaa käsissään parlamentaarisen demo
kratian menetelmiä käyttämällä, siirtyi sosialidemokra
tian avulla fasistisen diktatuurin terrorikomentoon.

Sen jälkeen kun Saksassa olivat nousseet valtaan H it
lerin fasistit, sosialismin ja  Neuvostoliiton pahimmat vi
holliset, kaikkien imperialististen valtioiden taantumus- 
porvaristo alkoi panna toiveensa Saksan fasismin neu
vostovastaiseen hyökkäyshenkeen. Sitä auttoivat kaikin 
keinoin sodan valmistelemisessa englantilaiset, ranska
laiset ja amerikkalaiset imperialistit, puhumattakaan 
japanilaisista ja italialaisista. M utta kaikki heidän suun
nitelmansa yhteisesti sovitusta "ristiretkestä” Neuvosto
liittoa vastaan joutuivat, kuten tunnettua, vuonna 1939 
pakollisen tarkistuksen alaisiksi. Toisaalta Neuvostoliiton 
ulkopolitiikka paljasti ajoissa nämä suunnitelmat. Toi
saalta taas kaikki Munclienin salaliittolaiset joutuivat 
sen imperialististen ristiriitojen välisen yhteentörmäyk
sen vaikutuksen alaisiksi, jota edellyttää tieteellisesti pe
rusteltu Leninin ja Stalinin teoria maailmanhistorian 
laeista ja liikkeellepanevista voimista kapitalismin ylei
sen kriisin vallitessa.

Toinen maailmansota, jota kaikki imperialistit valmis
tivat Neuvostoliittoa vastaan, alkoi todellisuudessa Eu
roopassa hyökkäyshaluisimpien imperialististen (fasistis
ten) valtojen sotana muita imperialistisia valtoja vas
taan. Ja kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoa ja Japani 
Yhdysvaltoja vastaan, muodostui Yhdistyneiden kansa
kuntien valtava liittoutuma fasistisia hyökkääjiä vag-
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taan. Sittemmin Neuvostoliiton sankarilliset armeijat 
murskasivat fasistisen Saksan ja sen liittolaisten päävoi- 
mat. Fasistiset hyökkääjät kärsivät täydellisen tappion.

Näin historian todellinen kulku "petkutti” perusteelli
sesti sosialismin imperialistisia vihollisia. Aivan havain
nollisen vahvistuksen sai se vanha historiallinen koke
mus, että kun raivostuneet taantumukselliset — häviöön 
tuomitun yhteiskunnallisen järjestelmän puolustajat — 
valmistavat "yleishyökkäystään" yhteiskunnallisen edis
tyksen voimien tuhoamiseksi, niin se tavallisesti johtaa 
sitä nopeampaan historiallisen .edistyksen myrskyisen 
vyöryn läpimurtoon — yhtä tai toista uomaa pitkin. So
sialismin ja  demokratian kansainvälinen leiri selvisi Neu
vostoliiton johtamana toisesta maailmansodasta ei hei
kentynein, vaan moninkertaisiksi kasvanein voimin. Sen
sijaan imperialistisen taantumuksen kansainvälisen lei
rin riveistä puuttuivat sodan päättyessä sellaiset vahvasti 
aseistetut keskukset kuin fasistinen Saksa, Italia ja  Ja
pani. Enemmänkin: aivan samoin kuin ensimmäisen 
maailmansodan kestäessä imperialistisesta järjestelmästä 
jäi pois Venäjä, siitä jäivät nyt pois uuden demokratian 
maat.

Näistä itä- ja kaakkois-Euroopan maista on sen jäl
keen, kun ne ovat kukistaneet ulkomaisiin imperialistei
hin liittyneen sisäisen taantumuksen ja  toteuttaneet ko
ko suurteollisuuden kansallistamisen sekä tilanherrojen 
maanomistuksen hävittämisen, tullut kansandemokra
tian maita.

Neuvostoliiton sotajoukot vapauttivat kaikki nämä 
maat saksalaisesta ikeestä. Jo täm ä seikka yksinään on 
ollut perustana Neuvostoliiton saavuttamalle valtavalle 
suosiolle näissä maissa, perustana laajojen työtätekevien 
joukkojen syvän kiitollisuuden tunteelle neuvostokansaa
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kohtaan. Taantumuksellisten porvarillisten klikkien ja 
oikeistososialistien avoin neuvostovastainen asenne vain 
joudutti niiden eristymistä ja katastrofaalista tappiota 
vaaleissa. Sillä joka päivä jo sodan ja miehityksen aikana 
kansanjoukot Puolassa, Tshekkoslovakiassa, Jugoslavias
sa, Romaniassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Albaniassa nä
kivät ja saivat kokemuksesta tietää, että se, joka on Neu
vostoliiton puolella, on vapauden ja kotimaan kunnian 
puolella; joka on Neuvostoliittoa vastaan, hän cm koti
maan kavaltaja ja ulkomaisten imperialistien kätyri.

Senvuoksi on aivan luonnollista, että  sellaiset politi- 
koitsijat, jotka maan vapautuksen jälkeen rohkenivat 
esittää neuvostovastaisia tunnuksia ta i jo aikaisemmin 
olivat tunnettuja vihamielisyydestään Neuvostoliittoa 
kohtaan, saivat osakseen työtätekevien joukkojen vihan 
ja halveksumisen.

Kafliandemokratian maissa esittävät nykyisin Neu
vostoliitolle vihamielisiä kehoituksia vain jotkut epätoi
voiset vararikkoutuneet ulkomaisten imperialistien asia
miehet. Kaikki ne puolueet, ryhmät ja johtajat, jotka va
kavasti perustavat laskelmansa kansanjoukkojen kan
natukseen, puolustavat yhteistyötä ja ystävyyttä Neuvos
toliiton kanssa. Tämä on tavattoman tärkeä tosiasia, jo
ka useimmissa tapauksissa kuvastaa aivan vilpitöntä po
liittista pyrkimystä. Eikä kansandemokratian maissa ole 
missään, Jugoslaviaa lukuunottamatta, aihetta epäillä 
vastuunalaisten johtavien poliitikkojen Neuvostoliitolle 
ystävällisten lausuntojen vilpittömyyttä.

Jugoslaviassa taas, niinkuin todettiin kommunististen 
puolueiden tiedotustoimiston kesäkuun neuvottelussa, 
kommunistisen puolueen johto on hylännyt puolueen 
kansainväliset perinteet ja lähtenyt kulkemaan natsio- 
nalismin tietä.
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Jugoslavian komunistisen puolueen johtajat ovat poi
kenneet marxilais-leniniläiseltä tieltä ajaessaan kansan
demokratian olosuhteissa perinpohjin väärää, opportu
nistista linjaa.

Ei saa unohtaa, että kansandemokratia on välivaihe 
tiellä porvarillisesta valtiosta sosialistiseen valtioon, ka
pitalismista sosialismiin johtavalla tiellä. Yksikään maa 
ei voi kauan seistä välivaiheessa liikkumatta eteenpäin 
tai taaksepäin. Ellei se kulje sosialismiin johtavaa tietä 
pitkin, niin kehitys vie taaksepäin, kapitalismiin. Mutta 
kehitys sosialismiin ei kulje itsestään, alkuvoimaisesta 
Tuleeko maa todella kulkemaan eteenpäin sosialismia 
kohti, riippuu proletariaatin luokkataistelun jatkuvasta 
kehityksestä ja valtion politiikan oikeasta suuntauksesta 
kommunistisen puolueen määrätietoisella johdolla.

Jugoslavian johtajat taas suuntautuivat luokkataiste
lun tukahduttamiseen. He alkoivat levittää sellaista kä
sitystä, ikäänkuin luokkavastakohdilla ei Jugoslaviassa 
enää olisi vakavaa merkitystä. Varsinkin maaseudulla he 
eivät ottaneet huomioon luokkakerrostumia ja kapitalis
min syvien juurien elinvoimaisuutta yksityisessä talon- 
poikaistaloudessa. "Kristillisen sosialismin" vanhojen 
ideologien tapaan he ilmeisesti olivat sitä mieltä, että 
kapitalismin juuret voidaan helposti hävittää, jos tässä 
tarkoituksessa kutsutaan talkoisiin "koko talonpoikais- 
to”, riistoa harjoittavat suurtilalliset etunenässä, ja an
netaan vastaava asetus. Leninin oppi proletariaatin he
gemoniasta osoittautui olevan Jugoslavian kommunisti
selle puolueelle painolasti, josta he vaieten vapautuivat.

Luokkataistelun tukahduttamisen näkökannasta heil
lä johtui myös sovittelutaktiikka Jugoslavian kansanrin
taman puitteissa, johon työläisten ja  työtätekevän talon
poikaisten lisäksi kuuluu myös suurtilallisia, kauppiaita,
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pikkutehtailijoita ja porvarillista sivistyneistöä sekä eri
laisia poliittisia ryhmiä, joukossa eräitä porvarillisia puo
lueita. Tässä kirjavassa seurassa johtajat pyrkivät vält
tämään millä hinnalla tahansa syitä erimielisyyksien 
ilmenemiseen: ehkäisemään työläisten luokkataistelun 
kehittymisen, koska osa laajan liiton osanottajista oli si
tä  vastaan; luopumaan kommunistisen puolueen johta
vasta osuudesta, jopa piilottam aankin sen kasvot, ettei 
kukaan liiton ei-kommunistisista osanottajista voisi tun
tea itseään loukatuksi; rajoittam aan ja  kaventamaan yh
teistyötä Neuvostoliiton kanssa, koska yhdet ja toiset 
liiton porvarilliset osanottajat vieroksuvat tä tä  yhteis
työtä . . .

Kun Jugoslavian kommunistisen puolueen johtajat an
toivat vapauden tällaiselle virtaukselle, tapahtui poliitti
sessa linjassa vaarallinen nyrjähdys: sensijaan, että he 
olisivat vieneet eteenpäin työtätekevien asiaa nojautu
malla kansanrintaman enemmistöön, työväenluokan liit
toon köyhän ja  keskivarakkaan talonpoikaisten kanssa, 
he pitivät parempana suuntautumista kansanrintaman 
poliittisesti takapajuisempien pikkuporvarillisten ainesten tasolle. Toisin sanoen syntyi blokkipolitiikka, joka 
perustui porvarilliseen natsionalismiin.

Ken on antautunut porvarilliseen natsionalismiin, 
häntä tietenkin vaivaa maansa vapaa yhteistyö sosialis
tisen valtion kanssa, olipa tästä yhteistyöstä maalle 
kuinka, paljon tahansa hyötyä. Tällainen ihminen voi 
tietenkin tilaisuuden tullen antaa julkisia lausuntoja 
siitä, kuinka suotavia ovat mitä läheisimmät siteet neu
vostokansalaisten ja hänen oman maansa kansalaisten 
välillä — käytännössä hän kuitenkin pyrkii rajoittamaan 
nämä siteet mahdollisimman vähiin. Täten häntä taivut
tavat myös painostuksellaan imperialistiset valtiot, jotka
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emien tarkoitustenpa mukaisesti alituisesti pelottelevat 
itsenäisiä pikkuvaltioita kiristysuhkauksilla. Pyrkiessään 
vapautumaan tästä painostuksesta opportunistisen ma- 
»Ööverin avulla pikkuporvarillinen natsionalisti tekee 
myönnytyksiä imperialistisille hallituksille voittaakseen 
niiden suosion. Ensimmäinen myönnytys, jonka imperia
listit vaativat kansandemokratian johtajilta, on se, ettei
vät he saa käyttäytyä Neuvostoliittoa kohtaan paremmin 
kuin he käyttäytyvät porvarillisia valtioita kohtaan.

Jugoslavian johtajat alkoivat menetellä näin. He otti
vat käytäntöön Neuvostoliittoa kohtaan epäystävällisen 
politiikan: Neuvostoliiton sotilasasiantuntijoiden häpäi
semisen ja  neuvostoarmeijan halventamisen, erikoisen 
silmälläpito- ja varjostusjärjestelmän, jonka alaisiksi 
joutuivat Neuvostoliiton asiantuntijoina toimivat siviili- 
henkilöt sekä useat Neuvostoliiton viralliset edustajat 
Jugoslaviassa. Julkisuudessa Jugoslavian johtajat anta
vat julistuksia erikoisesta ystävyydestään Neuvostoliittoa 
kohtaan, m utta samaan aikaan siellä todellisuudessa 
suhtaudutaan neuvostovaltioon, joka puolustaa kansan
demokratian maiden riippumattomuutta ja  turvallisuut
ta, samalla tavalla kuin imperialistisiin valtioihin, jotka 
uhkaavat niiden riippumattomuutta ja turvallisuutta.

Tämä Titon ryhmän neuvostovastainen asenne merkit
see todella suurta myönnytystä imperialistisille valtioille. 
Ja  kun muistaa vanhan sananlaskun, että jos pirulle an
taa  pikkusormen, niin se vie koko käden, niin on vaikea 
arvioida niitä vaarallisia seurauksia, jotka Jugoslaviaa 
uhkaavat sen johtajien nykyisen politiikan tähden. Mut
ta  vaikeaa on myös otaksua, että näin vahingollinen poli
tiikka voisi jatkua kauan herättäm ättä vakavaa vastus
tusta Jugoslavian kommunistisen puolueen ja työtäteke
vien taholta.
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Jugoslavian työtätekeväthän tietävät omasta koke
muksestaan, että neuvostokansan veljellinen apu on kor
vaamaton ja välttämätön heidän hyvinvointinsa turvaa
miseksi, vapauden, demokratian ja sosialismin asialle, 
heidän valtionsa talouden, kulttuurin ja puolustuskyvyn 
nopeata ja monipuolista kehitystä varten. Siksi ei niiden, 
työtätekevien joukkojen, ole vaikea ymmärtää, että jo
kainen toimenpide, joka heikentää tai rajoittaa yhteis
työtä Neuvostoliiton kanssa, riippumatta sen enemmän 
ta i vähemmän oikealta näyttävästä perustelusta, itse 
asiassa tähtää itse kansandemokratian olemassaolon pe
rustan horjuttamiseen. Kenelle ei olisi selvää, että vain 
kuuluessaan yhtenäiseen demokraattiseen imperialismin- 
vastaiseen leiriin, jonka johdossa on sosialismin mahtava 
maa, kansandemokratian maat voivat turvata riippumat
tomuutensa ja turvallisuutensa, koko tulevaisuutensa 
imperialistien painostusta ja pyyteitä vastaan.

Näin ollen näiden maiden työtätekeville ei solidaari
suus Neuvostoliiton kanssa ole mikään väittelykysymys, 
vaan syvä vakaumus. Senvuoksi on jokainen neuvosto
vastaisen politiikan harrastaja tuomittu häviöön, kun 
työläiset — elleivät tänään, niin huomenna — kysyvät 
häneltä:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan?
Sillä on mahdotonta otaksua, että .työtätekevät joukot, 

jotka pitävät uskollisuutta ystävyydelle neuvostokansan 
kanssa elämänkäskynä, tyytyisivät vastaukseen, jo
ka sisältäisi vain tosiasioista poikkeavia tyhjiä sanoja.

n
Vilpittömän ystävyyden ja solidaarisuuden tunteet 

Neuvostoliittoa kohtaan ovat moninkertaistuneet myös
kin Länsi-Euroopan maissa sen sankarillisen vapaustais-
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telun tuloksena, jota neuvostokansa kävi fasistista Sak
saa ja sen liittolaisia vastaan.

Kuten kaikki vielä muistavat, Ranskan ja muiden, 
saksalaisten alistamien maiden kansanjoukot ottivat ku
vaamattomalla riemulla vastaan viestit niistä suurista 
voitoista, joita neuvostoarmeijat saavuttivat Hitlerin 
Saksan kehutuista sotalaumoista. Euroopan kansat nä
kivät, että kaikista hitlerinvastaiseh liittoutuman vallois
ta  vain Neuvostoliitto kykeni murskaamaan ja todella 
murskasi kansojen vapauden hirvittävän vihollisen pää- 
voimat. Sosialistinen neuvostovaltio pelasti Euroopan fa
sistien orjuudesta.

Samaan aikaan näiden maiden kansanjoukot, jotka 
tahtoivat osallistua vastarintaliikkeeseen saksalaisia 
miehittäjiä vastaan, näkivät, että kaikista poliittisista 
puolueista vain kommunistinen puolue osoittautui kyke
neväksi järjestämään ja johtamaan maansa vaikeata 
maanalaista työtä ja sissitaistelua. Näiden maiden sosia
listiset puolueet lakkasivat itse asiassa sodan aikana te
kemästä työtä itse paikalla, vaarojen keskellä, — jossain 
ulkomailla he harrastivat poliittisia kombinaatioita. Mo
nista Ranskan ja eräiden muiden maiden tunnetuista 
sosialisteista, jotka seurasivat suurkapitalistien ja taan- 
tumuspoliitikkojen esimerkkiä, tuli kollaborationisteja, 
saksalaisten fasistien miehittäjien halveksittuja kätyrei- 
tä. Mutta rehelliset työläissosialistit ja sosialistisen liik
keen parhaat paikalliset aktivistit taistelivat käsi kädes
sä kommunistien kanssa maan vapauttamiseksi.

Siis kommunistit ja vasemmistososialistit — molem- 
m athan kannattavat päättävästi solidaarisuutta Neuvos
toliiton kanssa — osoittautuivat suuressa koetuksessa 
hehkuvimmiksi ja uhrautuvaisimmiksi isänmaanystä
viksi. He pelastivat synnyinmaansa kunnian.
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Ranskan sosialistisen puolueen jäsenten keskuudessa 
oli maan vapautuksen jälkeen halu yhteistyöhön kom
munistien kanssa niin levinnyt, että tämän  puolueen 
edustajakokous teki marraskuussa 1944 vastoin oikeisto
siiven tahtoa päätöksen neuvotteluihin ryhtymisestä 
kom m unistise n  puolueen kanssa yhtenäisen puolueen 
perustamisesta. Ja  jos kommunistisen ja sosialistisen 
puolueen yhtyminen todella olisi tapahtunut, vaikkapa 
vain yksimielisen, vankan vaaliliiton muodossa, niin tä
mä liitto olisi epäilemättä voinut voittaa kaikissa vaaleis
sa edustajapaikkojen enemmistön ja johtaa maan todel
lisen demokratian ja  sosialismin tielle. M utta tämä näkö
ala, joka uhkasi monopoleja ja  porvariston huippuker- 
roksen etuoikeuksia, nosti heti jaloilleen Ranskan "kah
densadan perheen" koko henkivartioston. Pantiin liik
keelle kaikki keinot, jotta sosialistinen puolue pakotet
taisiin luopumaan yhtymisestä kommunistien kanssa. 
Hajaannus työväenliikkeeseen millä hinnalla tahansa! 
— oli monopolipääoman uskottujen miesten vaatimukse
na. Ja oikeistososialistit, Leon Blum etunenässä, ryömi
vät vaikka ulos nahastaan pyrkiessään täyttäm ään tä 
män taantumusporvariston tilauksen. Heitä tuki myös 
kansainvälinen taantumus. Kävi selville, että amerikka
laiset ja englantilaiset imperialistit olivat sangen kiin
nostuneita Ranskan työväenliikkeen hajaannuksesta. 
Lontoon labouristisen keskuksen lähettiläitä saapui tuon 
tuostakin Pariisiin painostamaan sosialistista puoluetta.

Tuloksena oli, että pimeä hajoitustyö työväenluokan 
keskuudessa saavutti voiton Ranskassa. Sosialistinen 
puolue kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä kommunistisen 
puolueen kanssa. "Kahdensadan perheen” herruus oli 
pelastettu.

Hajoitustyön mestari Leon Blum on monta kertaa sa-
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nonut kommunistien solidaarisuuden Neuvostoliittoa 
kohtaan olevan sen syyn, jonka tähden hän pitää yhteis
työtä heidän kanssaan mahdottomana. Jos Ranskan 
kommunistit sanoutuisivat irti Neuvostoliitosta, on hän 
jesuiittojen tavoin selittänyt, silloin ei yhtymisen tiellä 
olisi esteitä . . .  Tällä selityksellä Blum on yrittänyt peit
tää petoksensa sosialismin asiaa kohtaan Ranskassa, 
m utta todellisuudessa hän on paljastanut itsensä. Sillä 
tilanne koko maailmassa on sellainen, että ilman solidaa
risuutta Neuvostoliittoa kohtaan ei missään voi olla us
kollisuutta sosialismin asialle. Jos katkaiset ystävyyssi- 
teet suureen neuvostomaahan, niin mistään et enää löy
dä luotettavaa tukea sosialismin puolustamiselle maas
sasi sosialismin ulkoisia vihollisia vastaan. Jos nouset ka
pinaan kansojen demokraattista leiriä vastaan, jonka 
johdossa on Neuvostoliitto, niin sillä autat sosialismin ja 
demokratian imperialistisia vihollisia.

Leon Blumin pitäisi paremmin kuin muiden ranska
laisten sosialistien tietää, että petollisuus Neuvostoliiton 
suhteen ja viha sitä kohtaan johtavat väistämättä pet
turuuteen työväenliikkeen ja sosialismin etujen koko lin
jalla. Ranskan sosialistisesta puolueesta, jota Blum joh
taa, on jo tullut suoranainen ase taantumusporvariston 
luokkataistelussa Ranskan työtätekeviä vastaan. Suur- 
kapitalistien rikastuttamiseksi sen ministerit järjestävät 
verilöylyjä lakkolaisia vastaan, jotka vaativat vähäistä 
koroitusta kurjaan työpalkkaansa. Järjestettyään tällai
sen verenvuodatuksen viime vuoden syksynä he toistivat 
sen kesäkuussa 1948 Clermont-Ferrandissa. Samaan ai
kaan Blum antaa lausuntoja "toimeenpanovallan voimis
tamisen tarpeellisuudesta”, saaden suosionosoituksia de 
gaullelaisilta ja muilta taantumuksellisilta, jotka näiden 
lausuntojen takaa vainuavat hänen olevan valmiin pettä-
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mään porvarillisen demokratian rippeetkin. Mutta 
Blumia innostavat Amerikan imperialistien suunnitel
mat. Hän antaa kannatuksensa Lontoon päätöksille, 
jotka, kuten tunnettua, edellyttävät Ranskan rikkaim
man teollisuusalueen Lothringenin liittäm istä niin sanot
tuun "Länsi-Saksan piiriin”. Järjestelmällisesti hän le
vittää kapitalistista ajatusta siitä, että Ranskan, samoin 
kuin muidenkin Euroopan kansakuntien on ehdottomasti 
"yhteisen päämäärän hyväksi luovuttava osasta omaa 
suvereenisuuttaan’ ’.

Kommunistit taas puolustavat koko tarmollaan Rans
kan suvereenisuutta, sen täydellistä taloudellista ja po
liittista riippumattomuutta. Samoin kuin aikaisemmin 
saksalaisvaaran uhatessa, niin nytkin yhä kasvavan ame- 
rikkalaisvaaran uhatessa itse elävä elämä vahvistaa, että 
Ranskan kommunistit, joita heidän solidaarisuutensa 
tähden Neuvostoliittoa kohtaan cm syytetty puuttuvasta 
isänmaallisuudesta, todellisuudessa taistelevat ensim
mäisissä riveissä maansa vapauden puolesta. M utta ne, 
jotka ovat syyttäneet kommunisteja, osallistuvat nyt, 
amerikkalaisen holhouskomennon aikana, Ranskan riip
pumattomuuden ja suvereenisuuden hävittämiseen yhtä 
uutterasti kuin tunnetut kollaborationistit saksalaisen 
"holhouksen” aikana.

Viime vuoden marraskuussa Ranskan sosialistiministe- 
rit järjestivät, kuten tunnettua, jopa neuvostovastaisia 
poliisiprovokatioitakin, ilmeisenä tarkoituksenaan ame
rikkalaisten maailmanherruuden tavoittelijain luotta
muksen ansaitseminen. Kaikki täm ä tekee sen vaikutuk
sen, että ranskalaiset oikeistososialistit pyrkivät epätoi
voisesti saamaan Amerikan rahavallan röyhkeät edusta
ja t vakuutetuiksi siitä, etteivät he silloin, kun Ranskassa 
pystytetään amerikanisoitu Vichyn valtakomento, voi
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löytää parempia kollaborationisteja kuin oikeistososia
listit.

Amerikkalaisilla puolestaan ei tässä tilanteessa ole mi
tään palvelushaluisten sosialistien käyttöä vastaan, mut
ta  samaan aikaan he kannustavat yhä avoimemmin 
Ranskan taantumusporvariston ponnistuksia niiden luo
dessa uutta tukipylvästä — de Gaullen fasistityyppistä 
järjestöä, jota taantumus pitää luotettavampana kuin 
sosialistista puoluetta. Mikä myöhemmin tulee olemaan 
Ranskan sosialistisen puolueen kohtalona, sen näyttää 
tulevaisuus. Mutta jo tänään kaikki tietävät sen, että 
sosialistinen puolue on menettänyt työläisten luottamuk
sen parin kolmen viime vuoden kuluessa. Sosialistisen 
puolueen johdon kommunisminvastainen ja neuvostovas
tainen asenne on jo käynyt kalliiksi tälle puolueelle: se 
on menettänyt aikaisemman vaikutuksensa vaaleissa, ja 
monet sosialistiset työläiset ovat lähteneet sen riveistä.

Ranskan kommunistinen puolue sensijaan on voitta
nut työväenluokan laajojen joukkojen luottamuksen ja 
vallannut vankasti Ranskan työtätekevien voimakkaim
man puolueen paikan. Sen edessä on satoja esteitä ja  vai
keuksia, m utta se ei pelkää vaikeuksia, jotka ovat väistä
mättömiä taistelussa sosialismin suuren aatteen puolesta.

Ranskan työtätekevien perusjoukot ovat selvästi näyt
täneet, etteivät he anna minkäänlaisten taantumuspor
variston asiamiesten johdattaa itseään syrjään solidaa
risuuden tieltä Neuvostoliittoa kohtaan.

Englannin labour-puolueen suhtautum ista Neuvosto
liittoon kuvaa jo se tosiasia, että se on ainoa puolue Eu
roopassa, joka, vaikka se nimittääkin itseään työväen
puolueeksi, rankaisee riveistään erottamalla jokaista jä
sentään, joka haluaa kuulua Neuvostoliiton ystävien yh
distykseen.
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Sodan aikana labour-johtajat ymmärrettävistä syistä 
pidättyivät esiintymästä Neuvostoliittoa vastaan — niin
pä menetteli silloin myös Churchill. Mutta Curchillin 
hallitukseen osallistuessaan he ottivat hiljaisesti osaa 
salaisiin suunnitelmiin Neuvostoliiton heikentämiseksi, 
pitkittäm ällä toisen rintaman muodostamista ja muita 
keinoja käyttämällä. He ryhtyivät myös jyrkkiin toimen
piteisiin niitä labouristeja vastaan, jotka osallistuivat 
toisen rintaman viipymätöntä muodostamista vaatinee
seen liikkeeseen.

Sodan ja Englannin parlamenttivaalien jälkeen la
bour-puolueen johtajat, jotka olivat saaneet hallitusoh- 
jakset käsiinsä, asettivat selvästi tehtäväkseen ylittää 
politiikassaan Neuvostoliiton suhteen yltiöpäisimpienkin 
imperialistien odotukset. Ilmeisesti he perustivat laskel
mansa siihen, että ellei "itse” Churchillilla tule olemaan 
aihetta tyytymättömyyteen ja vastaväitteisiin heidän ul
kopoliittista peruslinjaansa vastaan, niin se merkitsee 
heille, labouristeille, niin suurenmoista "voittoa”, ettei 
kukaan enää voi horjuttaa heidän asemaansa vallan por
tailla . . .

Ja kaikki sujui tämän suunnitelman mukaan. La- 
bouristiset ministerit sylkäsivät ennen vaaleja antamal
leen lupaukselle Englannin ja Neuvostoliiton suhteiden 
parantamisesta. He ottivat suuntauksen Neuvostoliittoa 
ja  kansandemokratian maita vastaan tähdätyn hyökkä- 
ysblokin muodostamiseen yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. 
Englanti yritti yhdessä Yhdysvaltojen kanssa sekaantua 
kursailematta kansandemokratian maiden sisäisiin asi
oihin harjoittaen painostusta mitättömän taantumuksel
lisen salaliittoryhmän etujen ajamiseksi. Järjestelmälli
sesti Englanti yhdessä Yhdysvaltojen kanssa rikkoi Jal- 
tan ja Potsdamin konferenssin päätöksiä Saksan demili-
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tarisoimisesta ja demokratisoimisesta. Labour-hallitus 
esiintyi dollaridiplomatian ”kylmän sodan” ja sen ahnei
den valloitussuunnitelmien innokkaana aseenkantajana 
Euroopassa. Churchill oli täysin tyytyväinen. Tuon tuos
takin hän ylisti Bevinin ja Attleen neuvostovastaista po
litiikkaa. Myöskin amerikkalaiset taantumuslehdet osoit
tivat suosiotaan.
' Näin siis labour-ministerit saattoivat todistaa, että hei
dän ulkopolitiikkansa tyydyttää perussisällöltään Eng
lannin imperialistien kaikki vaatimukset. Kukaan kon
servatiiveista ei olisi voinut keksiä tai ehdottaa Neuvos
toliitolla vihamielisempää politiikkaa. Sillä labour-halli
tuksen politiikka onkin itse asiassa piintyneimpien kon
servatiivien politiikkaa. Vain se muoto, jossa täm ä poli
tiikka tarjoillaan on labour-johtajien oma, enemmän tai 
vähemmän alkuperäinen.

Kannattaa kiinnittää huomiota tähän muotoon. Eräät 
Neuvostoliiton viholliset haukkuivat sitä tunnetusti alin
omaa, vastustivat aina yhteistoimintaa sen kanssa. Tä
mä ei ole labourististen sanan mestareiden menetelmä. 
Heistä ei edes voi sanoa, että he olisivat aina sanoissa 
puolesta ja vain teoissa vastaan. Ei, he ovat vielä vilpilli- . 
sempiä. Teoissa he ovat tietenkin Neuvostoliiton kanssa 
harjoitettavaa yhteistyötä vastaan, sanoissa he taas pu
huvat samaan aikaan sekä puolesta että vastaan.

Tätä erikoisuutta ei ole vaikea havaita, jos vain kiin
nitetään huomiota sellaisten puhujien kuin Attleen, Bevi
nin ja  Morrisonin tavallisten neuvostovastaisten esiinty
misten kaavaan. Heidän puheensa tästä aiheesta ovat ai
na suunnilleen tähän tapaan rakennetut: Ensin puhuja 
vakuuttaa juhlallisesti: — Olemme ehdottoman vilpittö
miä toivoessamme yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. 
M utta — Neuvostoliiton edustajien kanssa on mahdoton-
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ta  päästä sopimukseen, mahdotonta olla yhteistyössä. 
Minkätähden? Tällä kohdalla puhuja tekeytyy ikäänkuin 
hän tahtoisi selittää vallitsevia erimielisyyksiä, m utta 
sensijaan hän alkaakin näyttää taitoaan neuvostovastai
sessa parjauksessa. Hän kestitsee kuulijakuntaa valheel
lisilla väitteillä sellaisin hevosen annoksin, että saattavat 
joskus punastua ihmeitä nähneet parlamenttitalon sei
nätkin. Puheen lopussa harjaantunut puhuja vielä hel- 
lyttää kuulijoita jollakin tehoavalla huokauksella, esi
merkiksi näin: — Ah, kuinka onnellisia me kaikki olisim- 
mekaan, jos Neuvostoliiton kommunistit lakkaisivat ole
masta sellaisia . . .

Jos lopuksi lasketaan, mikä on tällaisen labour-puhujan 
neuvostovastaisen puheen tavallinen kokoonpano, saa
daan tulokseksi likipitäen: kaksi osaa ulkokultaisuutta 
ja kaksitoista osaa parjausta. Näin en lainkaan sano sitä 
varten, että sille naurettaisiin. Sillä ensiksikin se ilmiö, 
josta tässä puhun, ei ole naurettava, vaan iljettävä. Toi
seksi ei ole naurun eikä kiitoksen asia, että nykypäivien 
Englannissa monet työläiset ja  työväenjärjestöjen luotta
mushenkilötkin vielä kuuntelevat suuttum atta näin ala- 
arvoisia puheita. He kuuntelevat niitä eivätkä tiedä, mikä 
on to tta ja  mikä valhetta, koska he eivät tunne eivätkä 
tarkista alkeellisia tosiasioita nykyajan kansainvälisessä 
elämässä.

Totuuden selvillesaamiseksi ei ole muuta keinoa kuin 
tosiasioiden tarkistaminen. Puhuivatpa labour-ministerit 
m itä tahansa, tosiasiat puhuvat siitä, että labour-hallitus 
työskentelee Neuvostoliittoa ja kansandemokratian mai
ta  vastaan suunnatun kansainvälisen sotilaspoliittisen 
blokin luomiseksi. Länsi-Euroopan sotilasliitto on jo perustettu ja se on saanut virallisen muodon, vaikka labou
ris ta  vielä vuosina 1946 ja  1947 vannoivat, ettei täm ä
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Churchillin hanke kuulu heidän suunnitelmiinsa. Nyt 
Bevin painostaa Skandinavian m aita ja  kiukuttelee 
Ruotsin hallitukselle siitä horjuvaisuudesta ja  puolinai
suudesta, jota se osoittaa tämän uskalletun aikeen suh
teen. Vielä a im m än  hän on kiukuissaan siitä, että 
Tshekkoslovakiaan ja  U nkariin asetetut toiveet luhistui
vat lopullisesti, kun näissä maissa valmistellut salaliitot 
menivät myttyyn. M utta sensijaan de Gasperin hallitus 
Italiassa näyttää jo rauhansopimuksen täyttäm istä Neu
vostoliittoa kohtaan karttavalla politiikallaan , että  se on 
valmis osallistumaan mihin vehkeilyihin tahansa, jotka 
vastaavat Amerikan imperialistien pyyteitä. Sitä paitsi 
Länsi-Saksaa militarisoidaan uudelleen, irroitetaan 
m uusta Saksasta ja valmistellaan Marshallin suunnitel
man tärkeimmäksi sotastrateegiseksi tukikohdaksi. Kiis
täm ätön oikeus koko täm än yrityksen fyyrerin osaan on 
taa ttu  amerikkalaiselle osakkaalle, jolla on taskussaan 
sekä dollareita että atomipommi.

m
Eivätkö nämä tosiasiat puhu englantilaisen samoin

kuin amerikkalaisenkin diplomatian järjestelmällisestä 
työstä omalaatuisensa entisestään korjatun ”Antikomin- 
temblokin” aikaansaamiseksi, joka selvästi on tarkoitet
tu  palvelemaan ei rauhan, vaan sodan aseena! Ja  jos näin 
on, niin on ymmärrettävää, miksi Englannin labour-puo
lue koko ajan osoittaa niin epäilevää kiinnostusta sisäi
sen taantumuksen voimistamiseen Euroopan mantereen 
maissa. Työväenliikkeen hajoittamisessa, kommunistien 
syrjäyttämisessä hallituksista, vasemmisto-opposition tu
kahduttamisessa sosialidemokraattisissa puolueissa, oi
keistososialistien kannustamisessa liittoon taantumus- 
puolueiden kanssa, natsipuhdistuksen ehkäisemisessä
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Saksassa ja Itävallassa — kaikessa tässä tulee selvästi 
näkyviin länsiblokin labourististen järjestäjien strateegi- 
nen kiinnostus taantumuksen sisäisen kestävyyden lujit
tamiseen tämän imperialistisen liittoutuman kaikissa 
hauraissa renkaissa.

Toiset tosiasiat osoittavat, että labour-johtajat ovat 
katsoneet tarpeellisiksi itse Englannissakin ryhtyä "puh
distamaan selustaa”. He ovat alkaneet pelätä, että  siellä
kin on selusta epäluotettava. Samoinkuin Trumanin hal
litus Amerikassa niin labour-hallituskin Englannissa 
päätti aloittaa sen eroittamalla valtion palveluksesta 
kaikki kommunistit ja  niin sanotut mukana kulkijat, so. 
kaikki ne henkilöt, jotka eivät hyväksy hallituksen po
liittista suuntaa. Minkätähden heidät eroitetaan? Siksi, 
että he arvostelevat labour-hallitusta tai ilmaisevat "epä- 
isänmaallisuutensa” sillä, että he arvostelevat nykyistä 
Amerikan politiikkaa. Tai jos eivät arvostelekaan, niin jo
ka tapauksessa he ajattelevat pahaa ylemmistään. Sekin 
on jo pahasta, että kommunistit ja muut, jotka eivät ole 
omaa väkeä, näkevät, m itä labour-päällystö tekee. Pa
rempi on pitää loitolla liiat silmät. Ja se on aivan ymmär
rettävää: kenellä on huono omatunto, hän vilkuilee aina 
ympärilleen peläten syrjäisten silmiä.

Eikö tällaisen puhdistuksen toimeenpano Englannissa 
ole tosiasia? Mutta ymmärtävätkö Englannin työtäteke
vät, m itä tämä tosiasia merkitsee? Poliittisesti valistu
neet ihmiset tietenkin ymmärtävät sen, m utta he ovat 
toistaiseksi Englannissa vähemmistönä.

Eräät englantilaiset kirjailijat esim. ovat tuominneet 
tämän labour-hallituksen toimenpiteen. Tunnettu kirjai
lija Douglas Goldring on sanonut: "tämä osoittaa, että 
inhoittavan T ru m an in  opin mukaisesti on periaatteessa 
päätetty käydä sotaa Itä-Euroopan demokraattisia maita 
vastaan”.
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Me emme tiedä, onko näin päätetty vai ei. Mutta siitä 
riippumatta tämän hetken vaatimuksen oivaltavat eh
dottomasti oikein ne Englannin edistykselliset, jotka 
asettavat kysymyksen näin: hinnalla millä tahansa on 
sodanlietsojien suunnitelmat tehtävä tyhjiksi! Entä kuka 
voi Englannissa tarttua sodanlietsojia käteen? Onko 
Englannissa sellaista voimaa? On. Se on työväenluokka 
— Englannin kansan perusvoima. Sillä ei ole mitään 
kiinnostusta uuteen sotaan, vaan se on päinvastoin kak
sinverroin kiinnostunut rauhan turvaamisesta. Ellei työ
väenluokka tunne tilanteen vakavuutta tai jos se suhtau
tuu passiivisesti sodan vaaran kärjistymiseen uskoen ky
symyksen sodasta ja  rauhasta labour-ministerien hoidet
tavaksi, silloin se tietenkin antautuu vaaraan joutua ve
risen sodan tahdottomaksi uhriksi. Mutta jos Englannin 
työväenluokka tulee valppaana seuraamaan sodan al
kuunpanijoiden vaarallisia hankkeita ja aktiivisesti tais
telemaan niitä vastaan, niin sillä epäilemättä tulee ole
maan tärkeä merkitys rauhan säilyttämiselle.

Joku voi ajatella, että Englannin asenteesta riippumat
ta  Amerikka joka tapauksessa aloittaa sodan ja  vetää sii
hen sitten mukaan myös Englannin. Englantilainen kir
jailija Colder-Marshall ilmaisi äskettäin pelkäävänsä, et
tä  "labour-poliitikot myyvät maamme vieraan kapitalisti- 
vallan orjuuteen" ja  silloin täm ä valta voi "syöstä meidät 
sotaan luonnollisia sosialistisia liittolaisiamme vastaan".

Amerikassa, on tietenkin vaikutusvaltaisten finanssi- 
ruhtinaiden ja  kenraalien joukossa sellaisiakin, jotka 
ovat siinä määrin imperialististen pyyteiden ja  hysteeri
sen yhteiskunnallisen pelon riivaamia, etteivät hillitsevät 
keskukset heidän päässään enää toimi: heitä vetää puo
leensa aivan kuin Hitleriä suuri seikkailu, hyökkäys, 
maailmansota. M utta Amerikan hallitus tuskin voi näin
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sokeasti olla ottam atta huomioon koko sitä vaaraa, mikä 
sisältyy sodan syttymiseen, varsinkin, jos se tietää, että 
porvarillisten maiden, myöskin Englannin työväenjoukot 
ovat varuillaan.

Rauhan säilyttäminen riippuu siis määrättyyn astee
seen saakka myös siitä, kykenevätkö uuden sodan vastus
tajat Englannissa riittävästi kohottamaan Englannin 
työväenluokan laajojen joukkojen poliittista tietoisuutta, 
valppautta ja toimintahalua. Olen varma siitä, että tänä 
päivänä monilla englantilaisilla työläisillä ei ole realista 
käsitystä edes siitä, missä mittasuhteissa ja muodoissa on 
jo käynnissä välitön sotilaallinen yhteistyö Englannin ja 
Yhdysvaltojen välillä, eivätkä he ajattele, m itä varten 
sitä harjoitetaan, kenen hyödyksi. Sehtähden on niin tar
peellista ja tärkeätä valistaa työläisiä, ensi tilassa kaikkia 
järjestyneitä työläisiä, herättää työväenjoukkojen omaa
tuntoa, auttaa heitä tajuamaan, että uuden sodan val
mistelu on sellaisen hirvittävän rikoksen valmistelua, jo
ka on ehkäistävä.

Missään tapauksessa ei saa typerän herkkäuskoisuu
den vallassa mukautua siihen, että kysymys sodasta ja 
rauhasta vähääkään riippuisi sellaisten labouristien kuin 
Bevinin, Attleen ja heidän kumppaniensa mielentilasta. 
Liian halukkaasti he täyttävät imperialistien ylettömiä 
toiveita ja tarttuvat heidän tyrkyttämiinsä aatteisiin, ja 
liian karkeasti he ylenkatsovat työtätekevien etuja. Il
meisesti he vihaavat Neuvostoliittoa niin sokeasti, että 
heidän väitteensä hyvien englantilais-neuvostoliittolais- 
ten suhteiden toivomisesta ovat selvästi ristiriidassa sen 
kanssa, m itä he todellisuudessa tekevät. Bevin mm. itse
kin korostaa päättäneensä pyrkiä toteuttamaan "suunni
telman yhtenäisestä Euroopasta ja Euroopan säilyttämi
sestä länsimaisen sivistyksen keskuksena", so. kapitalis-
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min keskuksena samaan aikaan kun jokainen järkevä 
hallitus on velvollinen huolehtimaan nykyajan Euroopas
sa vallitsevan kahden erilaisen järjestelmän — sosialis
tisen ja kapitalistisen — rauhanomaisesta rinnakkain 
elämisestä ja yhteistyöstä. Mutta selvää on, että sellai
sille miehille kuin Bevinille eivät anna rauhaa niiden voi
mapolitiikan mestareiden laakerit, jotka ovat jo yrittä
neet kyhätä kokoon "yhtenäisen Euroopan” ja  pystyttää 
siinä "uuden järjestyksen”.

Mutta pystyvätkö Englannin työläiset ja heidän jär
jestönsä tekemään lopun Bevinin ja  Attleen rauhanasi
alle turmiollisesta ulkopolitiikasta? Oikeisto-labouristien 
ryhmähän pitää tiukasti käsissään labour-puolueen ja 
myöskin ammattijärjestön pääneuvoston sekä monien eri 
ammattiliittojen koneistoa. Tämän koneiston avulla oi
keistolaiset johtajat tunnetusti lyövät säännöllisesti op
position vuosikokouksissa ja konferensseissa ja niiden 
väliaikoina he erottavat puolueesta yksityisiä vasemmis
tolaisia labouristeja. Seurauksena on, että eräät vasem
mistolaiset menettävät rohkeutensa ja toimintahalunsa, 
koska heillä ei ole riittävästi varmuutta siitä, että Eng
lannin työväenluokka pystyy taltuttam aan labour-minis
terit, jotka toteuttavat käytännössä imperialistien suun
nitelmia.

Nämä ovat aiheettomia epäilyksiä. Kykenihän Englan
nin työväenluokka vuonna 1919 tarttum aan Churchillin 
käteen, kun hän silloin sotaministerinä ollessaan järjesti 
neljäntoista valtion häpeällisen sotaretken nuorta neu
vostotasavaltaa vastaan. Englannin työväenjärjestöt pai
nostivat silloin niin voimakkaasti oikeistolaisia johtaji
aan, että vieläpä Ramsay MacDonaldin ja Ernest Bevi- 
ninkin oli pakko yhtyä työläisten vastalauseeseen neuvos
tovastaisen intervention johdosta. Olisiko Englannin työ-
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väenluokka siitä lähtien tullut heikommaksi tässä suh
teessa? Ei tietenkään — päinvastoin se on tullut voimak
kaammaksi.

Entä vuonna 1931, kun MacDonald teki petoksensa? 
Kykeniväthän labour-puolueen järjestöt silloinkin myrs
kyiseen vastalauseeseen. Ne heittivät MacDonaldin, puo
lueen vanhan johtajan, yli laidan. M utta oliko MacDo
naldin petos turmiollisempaa kuin nykyisten labour-mi
nisterien osallistuminen uuden maailmansodan valmiste
luun?

Ei siis ole syytä epäillä, etteikö Englannin työväen
luokka pystyisi täyttäm ään velvollisuutensa, jos vain kaikki vanankiimniikgpiHfiftt. sodan vastustajat, kaikki 
Neuvostoliiton kanssa harjoitettavan yhteistyön vilpittö
m ät kannattajat liittyvät läheisemmin työväenjoukkoi- 
hin ja vakavasti auttavat niitä tajuam aan velvollisuuten
sa taistelussa rauhan ja työväenasian puolesta.

*  *  *

Ehdottomia takeita uutta sotaa vastaan ihmiskunnalla 
ei ole niin kauan kuin maailmassa on olemassa petomai
sen ahne imperialismi.

Jo kaksi kertaa kansainvälinen imperialismi on pääs
tänyt valloilleen maailmansodan. Sekä ensimmäisellä et
tä  toisella kerralla osa ihmiskuntaa vapautui imperia
lismin kahleista. Ei ole mitään aihetta otaksua, että lop
putulos olisi toisenlainen, jos maailman kansat vielä kol
mannen kerran olisivat kykenemättömiä pidättämään 
imperialisteja hyökkäyssodasta.

Tilanne m aailm assa  on jo sellainen, että sosialismi yh
tä  tai toista tietä tulee astumaan kapitalismin tilalle niiden y h te isk u n n a llisen  kehityksen kiertämättömien laki
en pohjalla, joita kukaan ei voi kumota. Kokemus on 
vain osoittanut, niinkuin edellä jo totesimme, että joka

214
NYKYAJAN POLITIIKKAA



kerta, kun riehaantuneet taantumukselliset imperialistit 
valmistelevat "yleishyökkäystään” jo kypsyneen yhteis
kunnallisen edistyksen voimien tuhoamiseksi, se päin
vastoin johtaakin sitä nopeampaan historiallisen edistyk
sen myrskyisen vyöryn läpimurtoon.

Taistelua käydään koko maailmassa kahden leirin vä
lillä, ja  ken vielä nytkin esiintyy "kolmannen voiman” 
lipun alla, hän on joko imperialistisen taantumusleirin 
salainen asiamies tai poliittisesti sokea, joka pian tulee 
näkemään, että hän on ollut omien harhakuvitelmiensa 
ta i vieraan petoksen surkea uhri.

Sosialismin ja demokratian imperialisminvastainen 
leiri ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin voimakas kuin 
n y t Hyökätessään sitä vastaan imperialistit voivat vain 
murskata päänsä.

Älkööt he unohtako, että kansojen taistelussa imperia
listisen leirin rikollisia seikkailusuunnitelmia vastaan on* 
johtavalla paikalla maailman mahtavin valta — meidän 
Neuvostoliittomme, kansojen ystävyyden ja  veljeyden 
suuren aatteen esitaistelija. Neuvostokansa on koko edis
tyneen ihmiskunnan lipunkantaja. Järkeä vailla ovat ne 
imperialistit, jotka voivat kuvitella, että kohtalo hymyi
lee heille, jos he pakottavat ihmiskunnan rikolliseen so
taansa. Katsokaamme, kenen polvet vapisevat, kun täl
lainen sota asettaa aivan jyrkästi kapitalismin orjien 
monimiljoonaisille joukoille ja sorretuille kansoille ra t
kaisevan kysymyksen:

— Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan? 
Oletteko kansandemokratian puolella vai sitä vastaan? 
Oletteko rauhan ja kansojen veljeyden puolella vai sitä 
vastaan? Minkä puolesta tahdotte käydä sotaa: riistosta 
vapaan sosialistisen elämän vai vanhan kapitalistisen 
orjuuden puolesta?
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Mutta me olemme sitä mieltä, että  sota voidaan vält
tää. Työtätekevät voivat toiminnallaan ehkäistä sodan. 
Mitä päättävämmin kaikkien maiden työtätekevät tule
vat taistelemaan sodanlietsojia ja heidän kätyreitään 
vastaan, sitä enemmän toiveita on siitä, että kehitys so
sialismiin kulkee päätökseen ilman uutta sotaa.
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L O K A K U U N  S U U R I  S O S I A L I S T I N E N  
V A L L A N K U M O U S

Maailman ensimmäisen sosialistisen valtion suuret 
perustanlaskijat Lenin ja Stalin pitivät Lokakuun suurta 
sosialistista vallankumousta sen voiton ensimmäisistä 
päivistä alkaen perinpohjaisena käänteenä ihmiskunnan 
historiassa vanhasta kapitalistisesta maailmasta uuteen 
sosialistiseen maailmaan.

Historiallisessa teoksessaan "Lokakuun vallankumouk
sen nelivuotispäivä” V. I. Lenin kirjoitti:

.. Meillä on oikeus ylpeillä ja me olemme ylpeitä sii
tä, että meidän osaksemme on langennut onni a l o i t 
t a a  neuvostovaltion rakentaminen, a l o i t t a a  näin 
uusi aikakausi maailman historiassa, u u d e n  luokan 
herruuden aikakausi, sen luokan, jota kaikissa kapitalis
tisissa maissa on sorrettu ja joka kulkee kaikkialla uutta 
elämää kohti, voittoon porvaristosta, proletariaatin dik
tatuuriin, ihmiskunnan vapauttamiseen pääoman ikees- 
tä ja imperialistisista s o d i s t a (Lenin, Kootut teokset, 
XXVII).

Kuuluisassa artikkelissaan "Lokakuun vallankumouk
sen kansainvälinen luonne”, joka on omistettu lokakuun 
vallankumouksen 10-vuotispäivälle, toveri Stalin kirjoitti: 

.. Lokakuun vallankumouksen v o i t t o  merkitsee 
perinpohjaista käännettä ihmiskunnan historiassa, pe-
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rinpohjäistä.käännettä maailman kapitalismin historial
lisessa kohtalossa, perinpohjaista käännettä maailman- 
proletariaatin vapautusliikkeessä, perinpohjaista kään
nettä koko maailman riistettyjen joukkojen taistelukei- 
noissa ja organisaatiomuodoissa, elintavoissa ja perin
teissä, kulttuurissa ja ideologiassa” (Kootut teokset, X) 

Työväenluokan nerokkaiden ajattelijain ja johtajain 
Leninin ja Stalinin teokset auttavat miljoonia sosialismin 
puolesta eturivissä taistelevia kaikissa maanosissa ym
märtämään oikein Lokakuun vallankumouksen kansain
välisen merkityksen innoittavana esimerkkinä kapitalis
tisten maiden työläisille ja siirtomaiden sorretuille kan
soille, perustana työtätekevien voiton jouduttamiselle ko
ko maailmassa.

I i

Imperialistisen maailman vallanpitäjät alkoivat heti 
proletariaatin diktatuurin Venäjällä saaman voiton jäl
keen ponnistella kaikin mahdollisin keinoin sammuttaak- 
seen proletaarisen vallankumouksen liekin Euroopassa. 
14 kapitalistisen valtion sotilaallinen interventio ja  kaik
ki muut yritykset Venäjän palauttamiseksi maailman 
imperialismin helmaan päättyivät täydelliseen romah
dukseen. Euroopan muissa maissa — Saksassa, Itävallas
sa, Unkarissa, Italiassa, Puolassa ja Suomessa — impe
rialistien onnistui silloin kukistaa verisen terrorin avulla 
ja sosialidemokraattisia pettureita hyväkseen käyttämäl
lä työväenluokan vallankumouksellinen rynnistys porva
riston valtaa vastaan.

Mutta porvaristo ei voinut missään ehkäistä kommu
nististen puolueiden perustamista ja kehitystä, näiden puolueiden, jotka ottivat toimintansa perustaksi 
marxismin—leninismin periaatteet, Leninin ja  Stalinin 
puolueen laajan kokemuksen.
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Lokakuun vallankumouksen voiton johdosta kansain
välisen työväenluokan aktiivisuus kasvoi voimakkaasti. 
Pelätessään työväenluokkansa vallankumouksellistumis- 
ta  porvarillisten maiden hallitsevat piirit avasivat kaikki 
neuvostovastaisen propagandan suilut hukuttaakseen to
tuuden neuvostomaasta loppumattoman parjauksen ja 
valheiden vyöryyn. Samaan aikaan ne järjestivät mait- 
tensa kommunistien villin ajojahdin ja järjestelmällisen 
vainon. Sosialidemokraattisten puolueiden oikeistolaiset 
johtajat ponnistivat kapitalismin pelastaakseen kaikken
sa työväenliikkeen hajoittamiseksi.

Imperialistit pyrkivät erikoisesti lujittam aan vastaval
lankumouksellista järjestelmää Neuvostoliiton naapuri
maissa Euroopassa pitäen näitä m aita kansainvälisen 
taantumuksen "etuvartioina”.

Nykyisin on hyödyllistä m uistuttaa siitä, mihin johti 
hillittömän porvarillisen terrorin politiikka meidän länti
sissä naapurimaissamme. Saavuttivatko näiden maiden 
riehuvat taantumukselliset ja heidän ulkomaiset yllyttä
jänsä asettamansa päämäärän?

Kommunistisia puolueita heidän ei onnistunut tuhota. 
Maan alle ajetut kommunistiset järjestöt tunkeutuivat 
syvälle työväenj oukkojen keskuuteen ja tekivät vallan
kumouksellista työtä. Alituisesta aseellisten voimien käy
töstä lakkojen, työläisten ja  talonpoikaisjoukkojen koko
usten ja  mielenosoitusten tukahduttamiseksi, puutteen 
ja riiston kärjistymisestä työtätekevien joukkojen suut
tumus ei tietenkään vähentynyt, vaan voimistui.

Huolimatta kaikkien Neuvostoliittoa koskevien totuu
denmukaisten tietojen ankarasta kiellosta meidän naa
purimaittamme työtätekevät saivat vähitellen tietää to
tuuden neuvostoihmisten urotöistä ja suurista saavutuk
sista, valtavien stalinilaisten viisivuotissuunnitelmien
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täyttämisestä, kolhoosiliikkeen saavutuksista ja sosialis
tisen järjestelmän voitosta.

Kaikki tämä piti näiden maiden oikeuksia vailla elä
vien raatajien riveissä yllä hengen sitkeyttä ja toivoa ka
pitalistisesta orjuudesta vapautumisesta.

Puola ja Tshekkoslovakia joutuivat fasistisen Saksan 
orjuuteen. Romanian, Bulgarian ja Unkarin hallitsevat 
klikit myivät maansa Saksan imperialismille ja ryhtyivät 
Hitlerin kätyreiksi hänen aloittaessaan sodan Neuvosto
liittoa vastaan. Näiden maiden kaikkia isänmaallisia ja 
demokraattisia aineksia, ennenkaikkea eturivin työläisiä, 
jotka halusivat hartaasti neuvostokansan voittoa, eläh
dytti jokainen viesti neuvostoaseiden sotilaallisista voi
toista suurella toivolla. Kun neuvostoarmeija vapautus- 
tehtäväänsä täyttäessään vapautti naapurimaat saksa
laisten fasistisesta orjuudesta, näiden maiden kansan
joukot ottivat neuvostosoturit avosylin vastaan ja auttoi
vat heitä lyömään lopullisesti vihollisen asevoimat.

Mitä näissä maissa sitten on tapahtunut sen jälkeen, 
kun ne vapautuivat Saksan fasismin kynsistä? Itse asi
assa niissä on tapahtunut todellinen yhteiskunnallinen 
kumous: valta on siirtynyt porvariston käsistä proletari
aatin johtamien työtätekevien käsiin. Eikö täm ä todista, 
että porvariston luokkaherruuden pohja oli niissä jo sitä 
ennen perusteellisesti horjunut. Monien vuosien kuluessa 
patoutunut joukkojen kuohunta porvarillisten vallanpi
täjien mielivallan johdosta oli niin yleinen, että heti kun 
fasistinen terrorikoneisto lakkasi toimimasta, työtäteke
vien perusjoukot lähtivät kulkemaan työväenluokan 
mukana tunnustaen sen johtavan osuuden. Heti kun 
kommunistiset puolueet tulivat esiin maan alta, laajat 
työväenluokan joukot liittyivät niiden ympärille. Oikeis- 
tososialidemokraattiset porvariston kätyrit joutuivat ai
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van irralleen joukoista, ja tapahtumien kulku heitti hei
dät pian yli laidan. Rehelliset vasemmistososialistit yh
tyivät kommunistien kanssa.

Näin kävi selville, että porvariston taantumuksellinen 
huippukerros itse myötävaikutti terrorikomentonsa vuo
sina porvariston luökkaherruuden perusteiden horjutta
miseen. Sellainen on opetus!

Neuvostoliiton voitto suuressa isänmaallisessa sodassa 
vapautti Itä-Euroopan m aat fasistisesta ikeestä ja  ayasi 
Itä-Euroopan maiden kansoille demokraattisen kehityk
sen tien.

Imperialistien palkkaamat sanomalehtituhertajat ovat 
yrittäneet levittää sellaistakin valhetta, että Neuvosto
liitto muka olisi tyrkyttänyt näiden maiden kansoille 
kansandemokraattisen järjestelmän. M utta kuka uskoo 
tällaista pötyä? Kaikkihan tietävät, että Puolan, Tshek
koslovakian, Unkarin, Romanian, Bulgarian ja Albanian 
kansanjoukot antoivat valtavalla innostuksella ja yksi
mielisyydellä kannatuksensa kansandemokratialle. Tah
toessaan kerta kaikkiaan vapautua kapitalistien ja suur- 
maanomistajien ikeestä ne vaativat teollisuuden kansal
listamista ja suurtilallisten maiden takavarikoimista vii
pymättä. Ja ennenkaikkea näiden maiden kansat tahtoi
vat elää täysin riippumattomina imperialistisista val
loista.

Samalle tielle pyrkivät myös Jugoslavian työtätekevät. 
M utta angloamerikkalaisten imperialistien onnistui asia- 
miestensä, Titon halveksitun ’ petturijoukkion avulla 
muodostaa Jugoslaviaan fasistinen pyövelikomento, joka 
täyttää imperialistien jokaisen inhoittavan tehtävän. 
M utta Jugoslavian työtätekevät tulevat epäilemättä la
kaisemaan tieltään Titon joukkion ja palauttamaan 
maansa sosialismin kehityksen tielle.
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Kansandemokratian m aat ovat siirtyneet uudelle his
toriallisen kehityksen tielle. Se on sama yhteiskunnalli
sen kehityksen tie, jolle Venäjän työtätekevät astuivat 
v. 1917 vietyään loppuun Lokakuun vallankumouksen, 
kapitalismista sosialismiin siirtymisen tie. Keski- ja kaak- 
kois-Euroopan maat aloittivat tämän siirtymisen omalaa
tuisessa uudessa valtiollisessa muodossa, ei neuvostoval
lan ja  neuvostodemokratian muodossa, vaan kansan
demokratian muodossa. M utta varmaa on, että kan
sandemokraattinen valtio, joka on työväenluokan joh
tama työtätekevien valtio, tulee neuvostokansan tukeen 
nojautuessaan täyttäm ään ylimenokaudelle välttäm ät
töm ät proletariaatin diktatuurin tehtävät. Sen takaa 
kansandemokratian maiden johtavien puolueiden, kom
munististen ja  työväenpuolueiden oikea politiikka, näi
den puolueiden, joissa työväenluokan poliittinen yhte
näisyys on toteutettu marxismin—leninismin pohjalla.

Kansandemokratian maiden työtätekevien työn ja 
ponnistusten tärkeimpänä takeena, näiden maiden riip
pumattomuuden , turvallisuuden ja onnellisen tulevai
suuden takeena on niiden ystävyys ja kiinteä yhteistoi
minta suuren Neuvostoliiton kanssa.

II
Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous antoi alun 

ennennäkemättömälle kansalliselle vapausliikkeelle siir
tomaissa, joiden kansat silloin ensi kerran historiassa 
näkivät esimerkin todella kansainvälisestä kansallisuus
kysymyksen ratkaisusta. Toveri Stalin kirjoitti v. 1927:

” Kylvetty ään vallankumouksen siemeniä niin imperia
lismin keskuksiin kuin sen selustaankin, heikennettyään imperialismin mahtia ”emämaissa” ja horjutettuaan sen 
herruutta siirtomaissa Lokakuun vallankumous saattoi
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siten kyseenalaiseksi itse maailmankapitalismin olemas
saolon kokonaisuudessaan.” (Kootut teokset X .)

Siirtomaavallankumousten ensimmäinen aalto vyöryi 
vv. 1925—1926 nousten korkeimmalle Kiinassa ja  Indo
nesiassa. Toinen aalto, joka jo sai koko kansan vapaus
sotien muodon, nousi välittömästi sen jälkeen, kun fasis
tinen Saksa ja  imperialistinen Japani oli v. 1945 sotilaal
lisesti m urskattu pääasiallisesti Neuvostoliiton voimin. 
Tämä tavattoman voimakas aalto kulki tunnetusti aluksi 
yli Indonesian, Vietnamin, Malakan ja  Birman. Sen jäl
keen maapallon kansoista suurilukuisin, Kiinan kansa, 
nousi päättävään rynnäkköön kaikkia niitä linnoituksia 
vastaan, joihin sen viholliset ja sortajat, Kuomintangin 
taantumukselliset ja ulkomaiset imperialistit olivat pe
siytyneet.

Yli kahdenkymmenen vuoden ajan Kuomintangin hal
litseva klikki kuristi ja  ryösti Kiinan kansaa nojautuen 
ulkomaisten imperialistien tukeen. Kuomintangin la
honnut valtakomento sai katalalla kansallisella petos- 
politiikallaan osakseen kansan syvän vihan ja  halveksu
misen.

Kun Japanin imperialistit miehittivät Kiinan tärkeim
mät alueet, todellista taistelua japanilaisia miehittäjiä 
vastaan ei käynyt Tshiangkaishekin hallitus, vaan yksin
omaan Kansan vapautusarmeija kiinalaisten kommu
nistien johtamana. Japanin tappion jälkeen Tshiang
kaishekin klikki, joka oli saanut runsaasti dollareita en
nakkona Amerikasta, sitoutui myymään Kiinan Ameri
kan imperialistien temmellyskentäksi. Ei ole ihme, että 
Kiinan kansa tuli vakuutetuksi kirotun kuomintangilai- 
sen komennon kukistamisen välttämättömyydestä ja liit
tyi sen vapauden lipun ympärille, jonka Kiinan kommu
nistinen puolue oli kohottanut korkealle.

223
NYKYAJAN POLITIIKKAA



Uteliaat kysyivät: Missä sitten olivat siihen aikaan 
kerskailevat amerikkalaiset imperialistit, kansainvälisen 
taantumuksen pääjohtajat, jotka niin itsetietoisesti ta
voitelivat monopoliosaa Kiinan siirtomaasorrossa? He 
olivat Kiinassa itse tapahtumapaikalla. Siellä toimi ken
raali Marshall, siellä oli lukuisia amerikkalaisia sotilas- 
neuvonantajia Kuomintangin armeijassa. Eivätkö he 
sitten yrittäneet ehkäistä Kuomintangin valtakomennon 
romahdusta, kansandemokraattisen Kiinan voittoa? Kyl
lä he sitä yrittivät ja lujasti yrittivätkin. "Valkoisessa 
kirjassa", jonka ulkoministeriö on julkaissut puolustau- 
tuakseen Amerikan pettyneiden taantumuksellisten edes
sä, todistellaan sadoilla sivuilla yhtä ja samaa: kyllähän 
me tahdoimme ja kaikin keinoin yritimmekin ehkäistä 
K iin a n  kansan vapautuksen — tahdoimme, m utta emme 
voineet. . .

Minkätähden he eivät voineet? Vain sentähden, että 
koko historiallisen kehityksen kulku oli luonut sellaisen 
kansainvälisen tilanteen, joka ei antanut heille mitään 
menestyksen toiveita Kiinan kohtaloon puuttumisessa ja  
sen ratkaisemisessa. Toisen maailmansodan tuloksena
han oli, seurauksena siitä, että neuvostoarmeija murskasi 
täydellisesti Saksan ja Japanin sotakoneiston, toisaalta 
imperialismin kansainvälisen leirin heikentyminen, toi
saalta taas demokraattisten voimien mahtava kasvu koko 
maailmassa. Tällainen tilanne sitoi selvästi kansainväli
sen imperialismin päävoimia.

Täydellä syyllä Kiinan kommunistisen puolueen kes
kuskomitean puheenjohtaja, Kiinan kansan johtaja 
Mao Tse-tung kirjoitti kesällä 1949:

”Jos ei olisi ollut olemassa Neuvostoliittoa, jos ei olisi 
ollut voittoa fasisminvastaisessa toisessa maailmanso
dassa, jos — mikä on erikoisen tärkeätä meille — Japa-
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nin imperialismia ei olisi murskattu, jos Eurooppaan ei 
olisi ilmestynyt uuden demokratian matta . . . , niin 
kansainvälisten taantumusvoimien painostus olisi tie
tenkin ollut huomattavasti voimakkaampi kuin nyt. Oli
simmeko me voineet saavuttaa voittoa sellaisten olosuh
teiden vallitessa? Tietenkään emme

Kiinan kommunistinen puolue, kansansa vapaustais
telun johtava voima, saavutti ratkaisevaa menestystä 
pitäessään ohjeenaan Leninin ja Stalinin tutkimustensa 
perusteella luomaa tieteellistä teoriaa kansallisesta siir- 
tomaavallankumouksesta.

Kiinan suuri kansa saavutti täydellisen voiton. Tämän 
vuoden syyskuussa Kansan poliittinen neuvoa-antava 
konferenssi Pekingissä julisti Kiinan Kansantasavallan 
perustetuksi ja  muodosti Kiinan keskuskansanhallituk- 
sen. Monien miljoonien ihmisten asuttama vapaa Kiina 
astui vankasti demokratian ja  rauhan suuren kansain
välisen leirin riveihin.

Kiinan rinnalla on Korean kansandemokraattinen ta
savalta, joka muodostettiin vuonna 1948 Pohjois-Koreal- 
la  toimeenpantujen tärkeiden demokraattisten uudistus
ten tuloksena sen jälkeen, kun neuvostoarmeija oli va
pauttanut sen Japanin siirtomaaorj uudesta. Tosin Ete
lä-Korea on vielä amerikkalaisten miehitysjoukkojen 
anturan alla, m utta terrorista ja  vainoista huolimatta 
Etelä-Korean väestön enemmistö antaa kannatuksensa 
kansandemokraattiselle vallalle.

Ei ole epäilystä siitä, etteikö näillä suurilla edistys
askeleilla siirtomaamaailmassa olisi tavattoman tärkeä 
merkitys sekä siirtomaiden ja  riippuvaisten maiden kan
sojen vapausliikkeen tuleville näköaloille että demokra
tian ja sosialismin voimien kehitykselle imperialistisissa 
maissa.
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I I I

Demokratian ja  sosialismin voimat kasvavat kaikkial
la maailmassa.

Toisen maailmansodan tuloksena kapitalismin yleinen 
kriisi on jyrkästi kärjistynyt. Neuvostokansan ja neu
vostoarmeijan maailmanhistorialliset urotyöt suuressa 
isänmaallisessa sodassa herättivät ihastusta koko maail
man työtätekevissä ja voimistivat tavattomasti heidän 
Neuvostoliittoa kohtaan tuntemaansa vetovoimaa. Se 
loi suotuisan pohjan työväenliikkeen nousulle kaikissa 
kapitalistisissa maissa. Länsi-Euroopan kommunistiset 
puolueet, jotka sodan aikana taistelivat uhrautuvasti 
maittensa fasistisia orjuuttajia vastaan, voittivat työtä
tekevien laajojen joukkojen luottamuksen. Erikoisen 
voimakkaasti kommunistinen liike kehittyi Ranskassa ja  
Italiassa.

Saksan vapautuminen fasismin vallasta loi sielläkin 
uuden tilanteen, jonka kehitys tänä vuonna johti Saksan 
demokraattisen tasavallan muodostamiseen. Se merkit
see tärkeätä käännettä Euroopan historiassa ja ennen
kaikkea Saksan kansan elämässä.

Fasistisen diktatuurin kaudella Saksa oli maailman 
imperialismin tärkein hyökkäävä voima. Toistakym
mentä vuotta Saksan valtion johdossa riehui hitleriläi- 
nen bandiittijoukkio, joka täytti monopolipääoman ja  
junkkerien ylimpien herrojen hirvittäviä rikollisia teh
täviä. Saksan työväenluokka joutui petomaisen sorron 
alaiseksi. Kansainvälisen taantumuksen haaskalinnut 
riemuitsivat varmoina siitä, ettei itsenäinen työväenliike 
enää koskaan pääse nousemaan Saksassa eikä muissa
kaan maissa, jotka miincheniläiset jättivät Saksan fasis
min raadeltaviksi.

Riehaantunut Saksan fasismi murskasi kuitenkin ot~
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isänsä neuvostovaltion panssariin. Neuvostoliiton joh
donmukainen politiikka, joka tähtäsi Saksan demokrati
soimiseen ja demilitarisoimiseen, antoi Saksan neuvosto- 
vyöhykkeen väestölle mahdollisuuden saada nopeasti ai
kaan tärkeitä taloudellisia ja poliittisia uudistuksia.

Hyljäten päättäväisesti angloamerikkalaisten valto
jen pyrkimyksen Saksan hajoittamiseen, jonka tarkoi
tuksena oli tehdä sen länsiosista imperialistisen hyök
käyksen tukikohta Euroopassa, neuvostohallitus on puo
lustanut Potsdamin konferenssin päätöstä yhtenäisen 
demokraattisen ja rauhaarakastavan Saksan valtion luo
misesta. Mutta kun länsivallat menivät niin pitkälle, 
että ne Saksan yhtenäisyyden kavaltajien avulla muo
dostivat omia tarkoituksiaan varten erillisen Bonnin 
"valtion”, Saksan kansa, joka pitää arvossa valtiollista 
riippumattomuuttaan ja tulevaisuuttaan, kieltäytyi tun
nustamasta tällaista marionettivaltiota. Saksan kan- 
sanneuvosto julisti Saksan demokraattisen tasavallan 
perustetuksi ja tasavallan väliaikaisen hallituksen muo
dostetuksi Berliinissä; tälle hallitukselle neuvostohalli
tus luovutti ne hallinnolliset tehtävät, jotka olivat kuulu
neet Neuvostoliiton sotilashallinnolle.

Näin laskettiin perusta yhtenäiselle, riippumattomalle, 
demokraattiselle ja rauhaarakastavalle Saksalle. Se 
merkitsee raskasta poliittista tappiota imperialistiselle 
leirille, sillä varmaa on, että laajat kansajoukot tulevat 
myöskin Länsi-Saksassa antamaan kannatuksensa väli
aikaisen hallituksen taistelulle koko Saksan yhdistämi
seksi lopullisesti Saksan demokraattisen tasavallan pe
rustuslain pohjalla.

Eikä kukaan voi kieltää sen toveri Stalinin ilmaiseman 
ajatuksen totuudenmukaisuutta, että "rauhaarakasta
van demokraattisen Saksan olemassaolo rauhaarakasta-

227
NYKYAJAN POLITIIKKAA



van Neuvostoliiton rinnalla tekee mahdottomiksi uudet 
sodat Euroopassa, lopettaa verenvuodatukset Euroopassa 
ja tekee Euroopan maiden orjuuttamisen mahdottomaksi 
maailman imperialisteille.”

Tämän päämäärän saavuttamiseksi käydään ja on 
käytävä päättävää imperialismihvastaista taistelua ei 
yksistään Saksassa, vaan myös kansainvälisessä m itta
kaavassa. Ilman laajan demokraattisen imperialismin- 
vastaisen leirin sitkeätä taistelua ei voida taltu ttaa maa
ilmanherruuteen rynnistäviä nykyajan imperialisteja.

Ihmiskunnan onneksi imperialisminvastaiseen taiste
luun osallistuvien kansojen leiri kasvaa nyt ripeästi kai
kissa maissa. Tämän leirin taisteluun osallistuvat itse 
asiassa jo kommunististen puolueiden ja vasemmisto- 
sosialistien järjestöjen lisäksi myös sellaiset monimiljoo
naiset kansainväliset järjestöt kuin Maailman Ammatti
yhdistysten Liitto, rauhanpuolustajien liike, rasismin
vastainen naisten liike, demokraattisen nuorison järjes
töt sekä lukuisat Neuvostoliiton ystävien ja maamme 
kanssa harjoitettavan kulttuuriyhteistoiminnan yhdis
tykset. Yhä uusia kansankerroksia yhtyy demokraatti
sen leirin aktiiviseen taisteluun.

Kansanjoukkojen kasvavan vetovoiman demokraattis
ten imperialisminvastaisten voimien taisteluleiriä koh
taan selittää ennen kaikkea se seikka, että angloamerik
kalaisten imperialistien politiikka on selvästi tähdätty 
kansojen perusetuja vastaan. Voiko esimerkiksi Rans
kan kansa rauhallisesti tyytyä siihen, että Ranskan teol
lisuutta nyt supistetaan huomattavasti amerikkalaisten 
imperialistien käskystä, että keinotekoisesti aikaansaadaan laajaa työttömyyttä, että kotimaisten markkinain 
kaikki ovet avataan selkoseläUeen amerikkalaisille tuon
titavaroille, että  Ranskan arvokkaimpia teollisuuslaitok-
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siä luovutetaan Wall Streetin monopolien valvontaan 
jne. Amerikan imperialisteille ei tietenkään ole vaikea
ta  lahjoa yksityisiä kapitalisteja ja  politikoitsijoita: heil
le ei ole vaikeata, kun he käyttävät antikommunismia 
salaisena taikakeinonaan, saada Ranskan porvariston 
koko taantumuksellista huippukerrosta silmukkaan. Ja  
kaikkein helpointa heille on pakottaa oikeistososialistiset 
johtajat esiintymään sen puolesta, että Ranska luopuisi 
riippumattomuudestaan ja suvereenisuudestaan. Mutta 
suostuuko Ranskan vapauttarakastava kansa tähän?

Amerikan imperialistit ovat tottuneet pitämään kysy
mystä muiden kansojen riippumattomuudesta ja  suve
reenisuudesta yksinkertaisesti vain kysymyksenä vaihto
kaupasta. M utta todellisuudessa se on elintärkeä kysy
mys, kysymys jokaisen kansakunnan tulevaisuudesta ja 
kunniasta. Ei Ranskan, ei Intian eikä muitakaan kanso
ja voida saada vakuutetuiksi siitä, että niiden maan riip
pumattomuus ja kunnia olisi myytävä. Ne taistelevat ja 
tulevat taistelemaan kommunististen puolueiden johdol
la amerikkalaista orjuutusta vastaan.

Aivan samoin kansat eivät voi hyväksyä imperialistien 
suunnitelmia uuden maailmansodan valmistelemiseksi. 
Epäilemättä myöskin Amerikan ja  Englannin kansat 
tuomitsevat suuttumuksella sodanlietsojien rikolliset 
vehkeilyt.

Siitä huolimatta angloamerikkalaiset imperialistit 
harjoittavat kuumeisesti kilpavarustelua ja muodostavat 
hyökkääviä sotilaallisia ja  poliittisia liittoja aikoen pa
kottaa monia kansoja käymään sotaa niiden hyökkäys- 
päämäärien saavuttamiseksi, jotka niille on saneltu 
Washingtonista ja Lontoosta. Mutta mistä syystä kan
sojen olisi sodittava angloamerikkalaisten imperialistien 
maailmanherruuden pystyttämiseksi? Ja ketä vastaan
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niitä kehoitetaan sotimaan? Neuvostoliittoa ja  kansan
demokratian maita vastaan! Vastauksena tähän jul
keaan kehoitukseen liike sodanlietsojia vastaan kasvaa 
yhä laajemmaksi. Ja kansojen todelliset edustajat julis
tavat avoimesti ja lujasti: “Neuvostoliittoa ja  kansande
mokratian maita vastaan kansamme eivät koskaan tule 
sotimaan!”

Kaikista merkeistä päätellen monissa kapitalistisissa 
maissa on nyt käynnissä syvällinen prosessi työtäteke
vien perusjoukkojen siirtyessä yhteisrintamaan kommu
nistien kanssa. Oikeistososialistit, jotka nyt täyttävät 
taantumuksellisen suurporvariston inhoittavimpia, työ
tätekeville kaikkein vahingollisimpia tehtäviä, menettä
vät vuosi vuodelta yhä enemmän entistä vaikutustaan 
työväen joukkoihin. Asiain logiikka työntää joukkoja 
taisteluhenkiseen yhteistoimintaan kommunistien kans
sa. Työtätekevien laajat kerrokset oppivat omasta koke
muksestaan. Luonnollista on, etteivät kaikki heti kehi
ty tietoisuudessaan kommunistiselle tasolle. Mutta kom
munismi vetää heitä puoleensa yhä lähemmäksi ja lä
hemmäksi.

Tämä on tärkeä ajan merkki, joka herättää pelkoa ja 
hysteriaa imperialistisessa leirissä. Osittain tästä johtuu 
ilmeisesti myöskin nykyaikaisen imperialismin ulkopoli
tiikan selvä seikkailuhenki. Tuomittu ja kuoleva kapi
talismi on kauhun vallassa, se on kallistumassa ”Forres- 
talin taudin” kaltaiseen houreenomaiseen paniikkiin. 
Monet imperialistit kirkuvat suorastaan hysteerisesti 
“neuvostohyökkäyksen” uhasta. Koko maailma tietää, 
että se on valhetta.

Suuri neuvostomaa ei uhkaa ketään. Mutta jotain 
muuta uhkaavaa on lähestymässä kapitalismin linnak
keita: kriisi, kärkevä ja syvä taloudellinen ja poliittinen
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kriisi lähestyy. Nopein askelin lähestyy kapitalistisen 
järjestelmän lainmukainen loppu proletariaatin kukis
taessa sen niinkuin Marx ja Engels jo yli sata vuotta 
sitten ennustivat.

Yhtä lainmukaista on se, että työtätekevien perusjou
kot kapitalistisessa maailmassa siirtyvät proletariaatin 
kommunistisen etujoukon puolelle yhtyen taisteluun nii
den ylevien aatteiden ja periaatteiden puolesta, jotka Lo
kakuun suuri sosialistinen vallankumous julisti.

Lokakuun vallankumouksen synnyttämästä neuvosto- 
valtiosta on tullut maailman mahtavin valta. Karaistu
neen etujoukkonsa, Leninin ja Stalinin puolueen johta
m ana neuvostokansa on teoissa tuonut näkyviin sosia
listisen järjestelmän verrattoman etevämmyyden. Se on 
saavuttanut ja saavuttaa edelleenkin koko maailmaa 
hämmästyttäviä tuloksia kommunistisen yhteiskunnan 
rakentamisessa. Neuvostovaltio todisti maailmanhisto
riallisella voitollaan sodassa, johon imperialistit sen pa
kottivat, kykenevänsä murskaamaan minkä hyökkääjän 
tahansa. Neuvostoliiton stalinilainen ulkopolitiikka 
puolustaa rauhaa ja  kaikkien kansojen riippumatto
m uutta ja tasa-arvoisuutta imperialistien hyökkäyksiä 
vastaan ja näyttää suurta esimerkkiä todella vilpittö
mien ystävyys-, yhteistyö- ja  keskinäisten avunantosuh- 
teiden kehittämisessä vapaiden kansojen kesken.

Sentähden on neuvostovaltamme suuri arvovalta ja 
vaikutus kansainvälisessä politiikassa ymmärrettäviä. 
Neuvostoliitto on kansainvälinen rauhan, demokratian 
ja  sosialismin mahtava suojavarustus. Neuvostokansa 
on koko edistyksellisen ihmiskunnan lipunkantaja. Neu
vostoliiton mainehikkaalta kommunistiselta puolueelta 
kansainvälinen proletariaatti oppii voittamisen taidon.

Ei ole ihme, että nykyisin jo sokeatkin alkavat nähdä
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Lokakuun suinen vallankumouksen avanneen uuden aikakauden ih m isk u n n a n  historiassa, kapitalismin kukis
tumisen aikakauden, sosialismin ja  kommunismin voi
ton aikakauden. Neuvostoliitto valaisee mahtavana ma
jakkana k a ik ille  kansoille tietä eteenpäin. Ihmiskunnan 
valtava enemmistö tukee jo demokratian ja  sosialismin 
suuren leirin vapaustaistelua. Ei ole sitä voimaa, joka 
voisi sulkea maailman vapauttarakastavilta kansoilta 
tien kommunismiin.

Stalin, m aailm an  työtätekevien suuri johtaja ja  opet
taja, johtaa nerollaan sorrettua ihmiskuntaa vapautuk
seen kapitalistisesta orjuudesta. Stalinin nimi on työ
väenluokan m ah d in , maineen ja  miehuuden tunnuskuva, 
kutsu leppymättömään taisteluun riistäjiä vastaan kom
munismin voiton nimessä. Stalinin nimeen koko edis
tyksellinen ihmiskunta, kaikki vapautta rakastavat kan
sat, maailman kaikki sorretut liittävät toivonsa kestä
västä rauhasta ja tasa-arvoisten kansojen veljellisestä 
yhteistyöstä, riiston kahleista vapautumisesta ja  kom
munismin rakentamisesta.
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M I S S Ä  ON S T A L I N ,  S I E L L Ä  ON V O I T T O

I. Sosialismin saarista voitoista ja  häpeän kärsineistä 
ennustajista

Ne suuret voitot, jotka neuvostokansa on saavuttanut 
toveri Stalinin johdolla, ovat aina olleet maailman por
varistolle yllättäviä ja käsittämättömiä.

Muistellessa niitä maailmanhistoriallisia voittoja, joi
ta  Neuvostoliiton työtätekevät 1920- ja 1930-luvulla saa
vuttivat taistelussa sosialistisen rakennustyön puolesta, 
ei voi olla muistelematta myös niiden ennustusten sur
keata kohtaloa, joita kaikki maailman porvariston ideo
logit, heidän joukossaan myös sosialidemokraattiset, esit
tivät joka kerta, kun toveri Stalin asetti puolueelle ja  
kansalle uuden suuren tehtävän.

Tällainen kansainvälisten "oraakkelien” tungetteleva 
sekaantuminen Neuvostoliiton asioihin alkoi oikeastaan 
jo Leninin aikana, Lokakuun suuren vallankumouksen 
aattona, kun toisen Intemationalen kaikki opportunistit 
ja reformistit toitottivat ja  "todistivat”, ettei Venäjän 
proletariaatti, joka muodostaa maan väestön vähemmis
tön, voi ottaa valtaa käsiinsä ja jos ottaakin, niin ei voi 
sitä pitää käsissään. Mutta Leninin-Stalinin puolueen 
johtama Venäjän proletariaatti otti liitossa talonpoikais- 
väestön riistettyjen joukkojen kanssa vallan eikä enää 
päästänyt sitä käsistään.

Entä sitten — niinä vuosina, joiden aikana neuvosto- 
maa kävi taistelua Saksan, Englannin, Ranskan, Japa-
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nin, Amerikan ja Puolan sotilaallista interventiota ja 
valkokaartilaista vastavallankumousta vastaan, — mitä 
kansainvälisen porvariston "oraakkelit” silloin ennusti
vat? Kapitalistisissa maissa ei ollut ainoatakaan porva
rillista sanomalehtimiestä, ei ainoatakaan sotilasasian
tuntijaa, ei ainoatakaan reformistista ammattiyhdistys
ten ja sosialidemokraattisten puolueiden johtajaa, joka 
olisi uskonut neuvostovallan voittoon. Kaikki he ennus
tivat sokealla varmuudella neuvostovallan pikaista tap
piota. Mutta neuvostomaan työtätekevien sankarillinen 
taistelu Leninin ja Stalinin johdolla, bolshevikkipuolueen 
johdolla, päättyi tunnetusti täydelliseen voittoon ulko
maisen intervention ja venäläisen porvariston sekä ti
lanherrojen vastavallankumouksen voimista.

Mutta oppivatko porvarilliset ja  sosialidemokraattiset 
ennustelijaparat sitten paljonkin tyrmistyttävästä ereh
dyksestään? "Vaikka neuvostojärjestelmä kestikin so
dan, niin sittenkin se romahtaa pian taloudellisen seka
sorron seurauksena", he raakuivat. M utta neuvostoih
miset voittivat menestyksellä vaikeudet kansantalouden 
kunnostamisessa ja  rynnistivät eteenpäin.

Suuren Leninin kuoleman jälkeen toveri Stalinin har
teille lankeaa puolueen ja kansan johtajan valtava vas
tuu. Tavattomalla rohkeudella ja  päättäväisyydellä to
veri Stalin asettaa maan taloudellisen kehityksen pe
ruskysymyksen, kysymyksen kapitalismin taloudellises
ta  voittamisesta ja sosialistisen talouden rakentamisesta. 
Hän todistaa vakuuttavasti sosialismin voiton mahdolli
suuden Neuvostoliitossa, mobilisoi puolueen taisteluun 
tämän suuren työn suorittamiseksi ja laatii suunnitel
man maan sosialistisesta teollistamisesta keskeisenä teh
tävänä, josta on lähdettävä kehittämään sosialistisen 
kansantalouden rakentamista.
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— Se on mahdotonta, se ei ole toteutettavissa! — 
huusivat yhteen ääneen porvarilliset sosialistit ja kai
kenlaiset asiantuntijat ulkomailla sekä antautumiseen 
valmiit trotskilaiset Neuvostoliitossa. Arvovaltaiset por
varillisen taloustieteen tuntijat perustelivat Neuvosto
liiton teollistamisen mahdottomuutta sillä, että se vaa
tisi suunnattomia rahasijoituksia, joihin neuvostomaa ei 
muka mistään voi löytää varoja. Toiset "mahdottomuu
den” apostolit nojautuivat neuvostomaan teknilliseen ja 
taloudelliseen takapajuisuuteen väittäen, että täm än ta
kapajuisuuden voittaminen oli ajateltavissa vain kehit
tyneiden teollisuusmaiden avulla ja vasta sen jälkeen, 
kun näissä maissa tapahtuu proletaarinen vallanku
mous, Kolmannet taas vetosivat niiden valmiiden tek
nillisten ja tieteellisten kaaderien puuttumiseen, jotka 
olisivat välttämättömiä sosialistisen teollistamisen to
teuttamiseksi. Neljännet väittivät, että sosialismin voit
to yleensä on mahdoton yhdessä erillisessä maassa.

Mutta sillä aikaa toveri Stalin järjesti varmasti ja me
nestyksellisesti taistelua sosialistisen teollistamisen vai
keuksia vastaan. Kapitalismin kahleista vapautuneesta 
neuvostomaasta löytyi sellaisia kasautumisen lähteitä, 
joiden kaltaisia ainoakaan kapitalistinen maa ei tunte
nut. Sosialistisen sektorin kasvu teollisuudessa tapahtui 
nopein askelin yksityisen sektorin kustannuksella. Var
sinkin sosialistinen suurteollisuus kasvoi niin ripeällä 
vauhdilla, ettei sellaista koskaan oltu nähty kapitalisti
sissa maissa. Jo ensimmäisten kolmen vuoden kuluessa 
stalinilainen sosialistisen teollistamisen politiikka saat
toi taata merkittävän eteenpäinmenon tässä valtavassa 
työssä.

Neuvostomaan eteen nousi silloin seuraava tavattoman 
vaikea tehtävä. Maan laaja maatalous, jossa sen pirs-
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toutuneisuuden tähden ei voitu käyttää ajanmukaista 
tekniikkaa, jäi pahasti jälkeen teollisuuden kehitykses
tä. Se saattoi uhan alaiseksi koko kansantalouden. Mut
ta  toveri Stalin osoitti oikean ulospääsyn tästä tilan
teesta:

”Ulospääsy on siinä, että pienet ja pienimmät ta- 
lonpoikaistaloudet vähitellen, m utta varmasti, ei 
painostuksen avulla, vaan esimerkin ja vakuuttami
sen' avulla, yhdistetään suuriksi talouksiksi yhtei
sen, osuuskunnaiden, kollektiivisen viljelyn perus
talla, sovelluttaen maatalouskoneiden ja traktorien 
käyttöä, sovelluttaen maanviljelyksen voimaperäis- 
tyttämisen tieteellisiä menetelmiä.”

Jälleen kaikui ulina "mahdottomuudesta” niin porva
rillisessa maailmassa kuin oikeisto-opposition, Buhari- 
nin-Rykovin ryhmän nurkissakin. "Talonpojat eivät 
mene kolhooseihin”, jankuttivat buharinilaiset perus
taen toiveensa suurtalollisten vastarintaan, suurtalollis- 
ten, jotka Neuvostoliitossa muodostivat kapitalismin pa
lautumisen viimeisen joukkotuen. Toisen Intemationa- 
len oppineimmat teoreetikot, marxilaisuuden luopio Karl 
Kautsky etunenässä, "todistivat”, että kaikki suunnitel
m at sosialismin rakentamisesta Neuvostoliitossa tulevat 
ehdottomasti epäonnistumaan siitä syystä, että on mah
dotonta siirtää talonpoikaisten monimiljoonaista joukkoa 
yksityistalouden tieltä yhteiskunnallisen kollektiivisen 
talouden tielle.

Mutta Stalinin politiikka voitti tämänkin "mahdotto
muuden”. Valtion teollisuuden kasvava traktori- ja  
maatalouskonetuotanto, puolueen ja hallituksen päättär 
vä taistelu viljanhankintoja sabotoineita suurtilallisia 
vastaan sekä ensimmäisten kollektiivitalouksien ja  neu- 
vostotilojen myönteinen kokemus — kaikki täm ä kan-
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nusti voimakkaasti talonpoikia liittymään joukottain 
kollektiivitalouksiin. Neuvostomaaseudulla kehittyi voi
makas liike täydellisen kollektivisoimisen puolesta, ja  
vuoden 1929 lopussa neuvostovalta siirtyi suurtalollis- 
ten luokkana hävittämisen politiikkaan. Talonpojat la
kaisivat tieltä suurtalolliset, ja suurtalollisten tuotanto
välineet pakkoluovutettiin kollektiivitalouksien hyväksi.

Näin neuvostomaan suurilukuisin työtätekevä luokka 
— talonpoikaisto — siirtyi kapitalismia synnyttävän yk
sityistalouden tieltä yhteiskunnallisen, kollektiivisen, , so
sialistisen talouden tielle.

”Se oli mitä syvin vallankumouksellinen mullis
tus, — sanoo toveri Stalin NKP(b)n historian ly
hyessä oppikurssissa — hyppäys yhteiskunnan van
hasta laadullisesta tilasta uuteen laadulliseen ti
laan, seurauksiltaan samanarvoinen lokakuussa 
vuonna 1917 tapahtuneen vallankumouksellisen 
mullistuksen kanssa."

Siihen aikaan neuvostomaa ryhtyi jo täyttäm ään en
simmäistä stalinilaista viisivuotissuunnitelmaa. Tämän 
kuuluisan suunnitelman porvarillinen ja  reformistinen 
lehdistö julisti ei ainoastaan epärealiseksi, vaan suoras
taan  mielikuvitukselliseksi.

— Kuvitelkaahan, — viisastelivat porvarilliset lehti- 
pahaset — Stalin tahtoo m uuttaa viiden vuoden kulues
sa Neuvostoliiton maatalousmaasta teollisuusmaaksi, ra
kentaa uusia valtavia nykyaikaisen teollisuuden aloja, 
joita maassa ei vielä ole, — tämähän on pelkkää utopiaa!

M utta neuvostokansa ryhtyi työhön koko sille ominai
sella luovalla tarmolla, ja  stalinilainen suurten töiden 
suunnitelma oli neljän vuoden ja kolmen kuukauden ku
lu ttua täytetty kokonaisuudessaan. Teollisuustuotan
non m äärä kasvoi enemmän kuin kolminkertaiseksi tsaa-

237
NYKYAJAN POLITIIKKAA



rin Venäjän tasoon verraten, ja koko teollisuustuotannon 
ominaispaino koko kansantaloudessa kasvoi 70 prosent
tiin. Teollisuudelle, liikenteelle ja maataloudelle lasket
tiin itse asiassa uuden nykyaikaisen tekniikan perusta. 
Maa, jonka oli vallannut uuden rakennustyön paatos, 
muuttui aivan silmissä edistyneeksi ja mahtavaksi teol
lisuusmaaksi. Sosialismin voitto kansantalouden kaikil
la aloilla hävitti ihmisen harjoittam an toisen ihmisen 
riiston.

Tämä oli eräs Neuvostoliiton työväenluokan ja  talon
poikaisten suurimpia voittoja. Ja sitä seurasivat tun
netusti yhä uudet työtätekevien ennennäkemättömät 
voitot, neuvostohallituksen stalinilaisen politiikan voitot.

Tämän politiikan menestys oli porvarillis-reformistis- 
ten tarkkailijain järjelle aivan käsittämätöntä. Minkä- 
tähden? Ilmeisesti sen tähden, että suurin osa heistä 
tunsi olevansa siinä määrin kiinnostunut neuvostopoli
tiikan epäonnistumisesta, etteivät he tahtoneet m itään 
muuta ajatellakaan. Neuvostoliittoa kohtaan tunte
mansa vihan ja omien maittansa vallankumousnäköalan 
aiheuttaman kauhun sokaisemina he eivät edes synkkien 
ennustustensa täydellisen romahduksen jälkeen tunnus
taneet selviä tosiasioitakaan, vaan haukkuivat edelleen
kin Neuvostoliittoa. Mutta oli sellaisiakin porvarillisia 
sanomalehtimiehiä, jotka ainakin tunnustivat tosiasiat, 
myönsivät erehtyneensä ennustuksissaan. He olivat häm
mästyneitä Stalinin politiikan menestyksestä ja  kirjoit
tivat usein , että Neuvostoliitossa oli tapahtunut ”ihme".

Ihmeestä puhuessaan nämä tarkkailijat tahtoivat sa
noa, että tässä oli kysymyksessä käsittämätön ilmiö, jo
ta  ei voida selittää luonnollisella tavalla. Olivatko he 
maailman tajuamisen kieltävän agnostisismin filosofian 
kannattajia, ei ole tiedossani, m utta joka tapauksessa
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heidän uskossaan ihmisiin ilmeni aivan erikoislaatuista 
agnostisismia. Hehän tunnustivat täydellisesti porvaril
lisen maailman ilmiöiden tajuttavuuden, m utta heti kun 
he törmäsivät sosialistisen neuvostomaailman ilmiöihin, 
kaikki osoittautui olevan heille käsittämätöntä, selittä
mätöntä — tässä he eivät erehtyneet ennustuksissaan 
silloin tällöin, vaan aina, erehtyivät johdonmukaisesti, 
niin sanoakseni "erehtymättömästi”.

Epäilemättä he tunsivat lukuisia tosiasioita porvarilli
sen yhteiskunnan kehityksen historiasta, tiesivät esi
merkiksi, että kapitalistiset maat ovat miltei aina luo
neet raskaan teollisuuden ulkoapäin hankittujen varojen 
avulla: siirtomaiden rosvoamisella, sotilaallisella pakko- 
luovutuksella, ulkomaisilla lainoilla. Mutta kun he ka
pitalististen maiden vanhan kokemuksen perusteella te
kivät sen johtopäätöksen, ettei Neuvostoliiton teollista- 
missuunnitelma, joka perustui raskaan teollisuuden ra
kentamiseen yksinomaan sisäisistä lähteistä saaduilla 
varoilla, ole toteutettavissa, niin he joutuivat heti umpi
kujaan.

Kysymys on siitä, että he ovat päätelmissään aina 
nojautuneet porvarilliseen yhteiskuntatieteeseen, joka 
on aina opettanut, että työläiset voivat ilman kapitalis
teja vain hävittää tuotantoa, m utta eivät voi rakentaa 
teollisuutta. Porvarillisissa yhteiskunnan kehityksen 
teorioissa ruumiillistunut historiallinen kokemus ei ole 
tuntenut sellaista tapausta eikä ole tunnustanut sellais
ta  mahdollisuutta, että riistetyt tulisivat toimeen ilman 
riistäjiä. Tällainen mahdollisuus tuntui monista porva
rillisista taloustieteilijöistä ja politikoista vielä kymme
nen vuotta Lokakuun vallankumouksen jälkeen yhtä us
komattomalta kuin ensimmäisten autojen ilmestymisen 
jälkeen monista syrjäkylien asukkaista näytti se, että
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"kärryt” saattoivat kulkea ilman hevosta . . . Mutta 
täm ä merkitsi vain sitä, että porvarillinen yhteiskunta
tieteiden teoria oli jäänyt hämmästyttävästi jälteen elä
vän elämän kehityksestä, että se oli aikoja sitten lakan
nut olemasta elävää tiedettä ja m uuttunut kapitalismin 
kuolleeksi apologetiikaksi.

Kim kuuluisa venäläinen matkailija Mikluho-Maklai 
näytti Uuden Guinean alkuasukkaille spriinpoltto- 
kokeen, se sai heidät suunnattomasti hämmästymään: 
"vesi palaa!” Mutta vaikka he käsittävätkin huonosti tä 
män uuden ilmiön, he suhtautuivat asiaan kuitenkin 
suhteellisen järkevästi: eivät kiistäneet sitä, minkä omin 
silmin näkivät, eivät vaatineet uutta keksintöä hävitet
täväksi, eivät vaatineet entisen takapajuisen tietotason
sa pyhäksi julistamista. Meidän päiviemme porvarilli
nen tiede sensijaan, erittäinkin sen kansantaloustiede, 
käyttäytyy paljon huonommin. Se vaatii rajoittuneisuu
tensa ja takapajuisuutensa ikiajoiksi pyhäksi julistamis
ta, vaikka elämä on jo kokonaisen vuosisadan kuluessa 
vaatinut tieteelle aivan toista, nykyaikaista perustaa, 
jonka marxilaisuus antaa.

reikä, siinä vielä kaikki. Ihmiskunnan historia elää jo 
sitä aikakautta, jona toteutuu siirtyminen kapitalismis
ta  sosialismiin. M utta porvariston sikäläiset johtopuka- 
rit pitävät oikeistososialistien tukemina kaikin keinoin 
ohjaksissa yhteiskuntatieteiden työntekijöitä, etteivät he 
pääsisi vapautumaan päivystyspalveluksesi» kuolevan 
kapitalismin vuoteen ääressä eivätkä edes voisi nähdä 
sosialismin nousua. Nämä kapitalismin "tieteelliset” 
hoitajat ovat huonommassa asemassa kuin arkaileva he
vonen, jota silmälaput estävät näkemästä sivuilleen, sil
lä heidän silmilleen on sidottu laput, jotka estävät heitä 
näkemästä, m itä on edessä.
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Tunnettua on, että  Sosialismin voittoa Neuvostoliitos
sa ei saavutettu yksinomaan rauhallisella rakennustyöl
lä. Se vaati monien vuosien aikana myöskin sitkeätä 
luokkataistelua kaupungeissa ja maaseudulla kapitalis
tisia aineksia vastaan, joiden takana seisoivat Neuvosto
liiton imperialistiset viholliset. Kansainvälinen porvaril
linen taantumus kävi neuvostovaltaa vastaan keskeyty
mätöntä ideologista kamppailua, jonka yhtenä muotona 
olivatkin myrkylliset väitteet siitä, että Neuvostoliiton 
työtätekeville on mahdotonta rakentaa sosialismia. Mut
ta  imperialististen maiden hallitsevat piirit eivät rajoit
tuneet pelkästään ideologiseen kamppailuun sosialismia 
vastaan. Sen rinnalla ne ryhtyivät provokatoorisiin 
hyökkäyksiin Neuvostoliittoa vastaan ja järjestivät ka
talia tihutöitä ja tuholaistoimintaa, jota Neuvostoliiton 
tuotantolaitoksissa harjoittivat porvarilliset asiantunti
jat, trotskilaiset, zinovjevilaiset, buharinilaiset ja  kansal
liskiihkoilijat.

Mutta toveri Stalinin johtama bolshevistinen puolue 
tiesi, kuinka suoriudutaan kansan vihollisista, kuinka 
lujitetaan proletariaatin diktatuuria. Toveri Stalin on 
aina kasvattanut kansaa leppymättömän luokkatietoi
suuden ja  poliittisen valppauden hengessä. Hyvissä 
ajoin ja  periaatteellisen paljastuksen koko voimalla hän 
murskasi poliittisesti huolellisesti naamioituneet kaval
tajien oppositioryhmät. Kim petturien maanalaiset ryh
m ät siirtyivät suorittamaan ulkomaisten vakoilulaitos- 
ten inhoittavia myyräntöitä tihutöiden, vakoilun ja  mur
hien alalla, ne tavattiin itse teossa ja tuhottiin. Rikol
lisuudessaan hirvittävät imperialistien myyräntyömene- 
telmät, joita kokeiltiin heidän käytännöllisessä toimin
nassaan monissa maissa, romahtivat kokonaan Neuvos
toliitossa.
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Maailman porvaristo hävisi sen historiallisen taistelun, 
jossa ratkaistiin sosialismin kohtalo suuressa neuvosto
jen maassa. Neuvostoliitosta on tullut sosialismin mah
tava, voittamaton linnoitus. Sosialismin voitot Neuvos
toliitossa ovat panneet liikkeelle ja panevat edelleenkin 
liikkeelle työväenluokan vallankumouksellisia voimia 
kaikissa maissa kapitalismia vastaan.
2. Stalinin politiikan voittamaton voima

Stalinin politiikka on työväenliikkeen esimerkillistä 
politiikkaa maailmanhistorian koko nykyiselle kaudelle 
— kapitalismista kommunismiin siirtymisen kaudelle. 
Sentähden se onkin voittamattoman voiman täyttämä.

Stalinin politiikka on ensinnäkin malliesimerkki po
liittisen toiminnan rakentamisesta edistyneimmän tie
teen, marxilais-leniniläisen teorian järkkymättömälle 
perustalle.

Toveri Stalinin kirjoitukset hänen toimintansa ensim
mäiseltä kaudelta todistavat, että hän nerollaan tajusi 
jo siihen aikaan tavattoman syvällisesti dialektisen ja 
historiallisen materialismin perusajatusten teoreettisen 
johdonmukaisuuden sekä myöskin tärkeimmät tästä 
vallankumouksellisesta teoriasta juontuvat käytännölli
set johtopäätökset. Myöhemmin toveri Stalin on teok
sissaan kehittänyt marxilais-leniniläistä teoriaa yhä 
eteenpäin, tutkinut ja määritellyt syvällisesti ja nerok- 
kaasti sen tärkeimmät perusajatukset Lokakuun vallan
kumouksen jälkeisen kauden rikkaan kokemuksen perus
teella ja kohottanut tämän teorian uudelle, entistä kor
keammalle ja uusia historiallisia oloja vastaavalle ta
solle.

Toveri Stalinin teoreettisissa ja poliittisissa teoksissa, 
joissa ajatuksen selvyys, voima ja syvyys aiiia esiintyy
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Stalinin valmiiksi taotun tyylin kirkkaassa muodossa, 
voidaan havainnollisesti tu tkia Stalinin mestarillista dia
lektisen metodin soveltamista politiikkaan, työväenliik
keen kaikkien tehtävien määrittelemistä kumoamatto
man marxilais-leniniläisen teorian pohjalla. Siinä on 
näkyvissä teorian ja käytännön erottamaton yhteys, oi
kean tieteen ja oikean politiikan yhteys.

Stalinin politiikka on edelleen malliesimerkki koko 
poliittisen taistelun horjumattomasta ja  menestykselli
sestä suuntaamisesta työväenliikkeen perimmäiseen pää
määrään — sosialismin ja kommunismin toteuttamiseen, 
historiallisesti ajankohtaiseksi ja välttämättömäksi tul
leena tehtävänä, joka on kapitalismin korvaaminen kor
keammalla tuotantotavalla, korkeammalla yhteiskunta
järjestyksellä.

Sosialismin toteuttamisen stalinilainen politiikka on 
suurten historiallisten tekojen voimalla lyönyt pirstoiksi 
kaikki opportunistien ja reformistien todistelut sosialis
tista vallankumousta vastaan, paljastanut heidän politiikkansa renginpalvelukseksi porvaristolle kapitalisti
sen riistan säilyttämiseksi. Samalla on Stalinin politiik
ka osoittanut Neuvostoliiton sosialistisen suunnitelma
talouden suurella esimerkillä sosialistisen järjestelmän 
verrattoman etevämmyyden kapitalistiseen anarkiaan 
nähden, joka väistämättömästi tuo mukanaan pulia ja 
riistetyn työkansan joukkojen kurjistumisen.

Toveri Stalin oli jo aikoja sitten nähnyt, että  vapaut
taessaan työläiset ja talonpojat riiston ikeestä ja  avates
saan maan kaikille työtätekeville tien hyvinvointiin ja  
valistuneeseen elämään sosialismi juuri sillä päästää val
loilleen heidän työtarmonsa ja kohottaa sitä ennenkuu
lumattomassa määrässä. Niin kävikin. Neuvostoliiton
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tuotantolaitoksissa pääsi ensikerran maailmassa valloil
leen työväenjoukkojen työinnostuksen mahtava voima. 
Ihmisten käsitykset työstä muuttuivat.

"Työ on alkanut muuttaa siitä orjuuttavasta pak- 
kovelvollisuudesta, joka se oli kapitalismin aikana, 
kunnian ja maineen ostoksi, uljuuden ja sankaruu
den asiaksi.,> (Stalin).

Uusimman tekniikan luomisen ja  sen käytön omaksu
misen pohjalla on päässyt voimakkaaseen vauhtiin jouk
komitassa tapahtuva työläisten sosialistinen kilpailu. 
Työläisten, tuotannon uranuurtajien, mainio stahanovi
lainen liike saavuttaa vuodesta vuoteen menestyksellä 
yhä korkeamman työn tuottavuuden, joka on välttämä
tön sosialismista kommunismiin siirtymiselle. Koko 
maailma näkee nyt, että sosialismi pystyy saavuttamaan 
työn tuottavuuden uuden, ennennäkemättömän korkean 
tason. Juuri tällä pohjalla se lopullisesti voittaakin ka
pitalismin kaikkialla.

Stalinin politiikka on edelleen malliesimerkki siitä, 
kuinka työväenliikkeelle turvataan sellainen johto, sel
lainen johtava puolue, jota ilman työväenluokka ei voisi 
voittaa porvaristoa ja  täyttää historiallista tehtäväänsä.

Toveri Stalin opettaa, että  sellaisen työväenluokan joh
tavana puolueena voi olla vain yhtenäinen marxilais- 
leniniiäinen puolue, joka on vapaa opportunismista, lep- 
pymätön sopuilijoihin ja antautujiin nähden, vallan
kumouksellinen porvaristoon ja sen valtiovaltaan näh
den. Vain sellaisen puolueen johdolla työväenluokka 
pystyy panemaan liikkeelle jättiläisvoimansa, liittäm ään 
ympärilleen pientalonpoikaiston ja muiden työtätekevien 
laajat joukot, kukistamaan kapitalistien ja tilanherrojen vallan ja  sitten taistelussa sosialismin ja kommunis
min rakentamisen puolesta kehittämään valloilleen työn
sä ja luovan energiansa koko voiman.
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Neuvostoliiton kommunistisen puolueen koko historia 
on suuri esimerkki sellaisen voitokkaan työväenluokan 
puolueen kehityksestä ja  toiminnasta, esimerkki, jota 
Lokakuun vallankumouksen jälkeen ovat seuranneet 
muiden maiden vallankumoukselliset työläiset, marxilai
suuden, kommunismin uskolliset kannattajat. Kaikkien 
maiden kommunistiset puolueet oppivat Leninin-Stalinin 
puolueelta, oppivat, miten niiden on oikein toteutettava 
työväenluokan taistelun johto, ja erikoisesti miten niiden 
on laajennettava ja alituisesti lujitettava yhteyttä työ
kansan joukkoihin, miten yhä paremmin on saatava jou
kot vakuuttumaan siitä, että kommunistinen politiikka 
on oikeata. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja 
toveri Stalinin suuri arvovalta kaikkien maiden työtä
tekevien keskuudessa on koko maailman työväenluokan 
arvaamattoman tärkeitä saavutuksia.

Toveri Stalinin politiikka on edelleen työväenliikkeen 
oikean, menestyksellisen strategian ja taktiikan malli
esimerkki.

Toveri Stalin noudattaa aina periaatteellista politiik
kaa, joka ei hetkeksikään jätä näkyvistä liikkeen perim
mäistä päämäärää. Tällä politiikalla ei ole mitään yh
teistä lahkolaisuuden ta i dogmatismiin kanssa. Se ei 
pidä lähtökohtanaan abstraktisia ^inhimillisen järjen 
periaatteita”, vaan yhteiskunnan aineellisen elämän 
konkreettisia olosuhteita, se ei milloinkaan irtaannu yh
teiskunnan realisesta elämästä.

Toveri Stalin selittää nerokkaassa teoksessaan ”Leni- 
nismin perusteita” erikoisesti, millaiset pääedellytykset 
vaaditaan oikean strategisen ja taktillisen johtamisen 
turvaamiseksi. Kaikkien maiden kommunistit, halutes
saan olla toveri Stalinin hyviä oppilaita, ymmärtävät, 
että heidän täytyy yhä syvällisemmin omaksua stalini-
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laisen strategian ja  taktiikan perusteet tutkimalla niitä 
tarkkaavasti kaikista toveri Stalinin teoksista, hänen 
käytännöllisen toimintansa valossa. He tietävät, että 
stalinilaisen strategian ja taktiikan perusteiden omak
suminen edellyttää vallankumouksellista päättäväisyyt
tä, pelottomuutta ja miehuutta taistelussa. Mutta ei 
vain tä tä  — se edellyttää myös taitoa harkitusti määri
tellä puolueen strategiset ja taktilliset tehtävät konk
reettista tilannetta vastaavasti, ja päiväjärjestyksessä 
olevan tehtävän määrittelyn jälkeen turvata kaikinpuo
linen vakava edellytysten valmistaminen sen menestyk
selliselle toteuttamiselle. Opportunistit ja reformistit 
valmistelevat aina edellytyksiä proletariaatin antautum i
selle ja tappiolle. Stalinin kannattajat valmistelevat 
aina ideologisesti, poliittisesti ja organisatoorisesti edel
lytyksiä ja  keinoja proletariaatin voittoa varten tulevissa 
taisteluissa.

Stalinin politiikan vastustamaton voima oh erottamat
tomassa yhteydessä sen seikan kanssa, että ne suuret 
aatteet ja tunnukset, joita toveri Stalin esittää, palvele
vat ihmiskunnan edistyneimpien voimien elinetuja, vas
taavat täydellisesti niitä välttämättömimpiä tehtäviä, 
jotka nykyisen historian kulku on asettanut työväenluo
kalle. Tämän vuoksi hänen aatteensa ja tunnuksensa 
raivaavat itselleen tien koko maailmassa, valloittavat 
laajojen kansanjoukkojen sydämet, mobilisoivat ja jär
jestävät niitä aikansa eläneitä taantumuksellisia voimia 
vastaan.

Jotta tämä kävisi lukijalle vielä selvemmäksi, riittää 
kun viittaan muutamiin Stalinin politiikan tärkeimpiin 
ajatuksiin ja tunnuksiin, joilla on nykyisin erikoisen 
ajankohtainen kansainvälinen merkitys.
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Toveri Stalin kantaa korkealla lippua taistelussa t o 
d e l l i s e n ,  j o h d o n m u k a i s e n  d e m o k r a t i a n  
puolesta.' Eikö tämä ole lippu, joka johtaa voittoon?

Kun Neuvostojen VIII ylimääräinen edustajakokous 
vuonna 1936 hyväksyi uuden stalinilaisen perustuslain, 
joka rakentuu laajaksi kehitetyn johdonmukaisen sosia
listisen demokratian periaatteille, tällä tapahtumalla oli 
valtava merkitys ei ainoastaan Neuvostoliiton kansoille, 
vaan kaikille muillekin kansoille. Se, mistä miljoonat 
rehelliset ihmiset kapitalistisissa maissa olivat unel
moineet ja edelleenkin unelmoivat, oli toteutettu Neu
vostoliitossa. Mutta Neuvostoliiton perustuslaki todisti 
myös, sen laatijan sanojen mukaisesti, että se, mikä Neu
vostoliitossa oli toteutettu, on täysin toteutettavissa 
muissakin maissa. Näin ollen Neuvostoliiton stalinilai
sella perustuslailla on kapitalististen maiden työläisille 
suuren toimintaohjelman merkitys.

Minkä ihanteen' voivat esittää tämän todellisen demo
kratian ohjelman vastustajat? Vain vararikkoutuneen, 
kauttaaltaan lahonneen porvarillisen demokratian, jon
ka vallitessa kaikki vallanelimet palvelevat raharuhtinai
den omanvoitonpyyteisiä etuja. Voivatko työtätekevät 
luottaa porvarilliseen demokratiaan siinä toivossa, että 
se palvelisi heille suojana vaikkapa fasistista terroria 
vastaan? Eivät voi. Saksassa aikoinaan monet sosiali
demokraattiset työläiset luottivat porvarilliseen demo
kratiaan, m utta osoittautui, että' se ei ainoastaan jä ttä
nyt heitä vaille suojaa, vaan päinvastoin raivasi Hitlerin 
fasismille tien valtaan. Pian uhkasi koko Eurooppaa 
vaara joutua Saksan fasismin orjuuteen, ja monet Eu
roopan maat todella joutuivatkin sen kynsiin.

Kuka ne vapautti? Kuka pelasti Euroopan fasistisesta 
raakalaisuudesta? — Neuvostokansa toveri Stalinin joh
dolla. Ja silloin kävi heti selville, kuinka valtavan veto*
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voiman todellisen demokratian tunnus jo oli saanut va
pautettujen kansojen laajoissa joukoissa. Kaikkialla, 
missä kansanjoukot olivat saaneet todellisen toiminta
vapauden, vapauden sisäisen ja  ulkoisen taantumuksen 
väkivaltaisesta painostuksesta, ne valitsivat epäröimättä 
itselleen kansandemokratian valtiomuodon suvaitsemat
ta  ajatustakaan paluusta kansanvaltaiseen porvarilliseen 
demokratiaan.

Tähän päivään mennessä on työtätekevien taistelusta 
demokraattisten oikeuksiensa puolesta tu llut elämän 
sanelema välttämättömyys kaikissa kapitalistisissa 
maissa. Sillä taantumuksellinen porvarillinen demokra
tia tukahduttaa ja  -hävittää miltei kaikkialla niitä al- 
keellisimpiakin muodollisia oikeuksia, jotka kirjoitet
tu  porvarillisten maiden perustuslakeihin. Amerikan 
Yhdysvalloissa vallassa oleva taantumus vainoaa kaikkia 
edistysmielisten aatteiden ilmauksia, ja Amerikan impe
rialistit tyrkyttävät Ranskalle ja  muille marshalloiduille 
maille riehuvan taantumuksen komentoa. Tämä tekee 
kansanjoukoille välttämättömäksi yhdistää voimansa 
taistelua varten demokratian vihollisten hyökkäystä vas
taan.

Oikeistososialistit tekevät porvarillisen taantumuksen 
asiamiehinä kaikkensa ikuistaakseen työväenliikkeen ha
jaannuksen. M utta kaikesta huolimatta työväenluokan 
yhtenäisyyden ja laajan demokraattisen leirin lujittami
sen suuri asia menee käytännöllisessä luokkataistelussa 
yhä pitemmälle eteenpäin. !

Ei ole aihetta epäillä, etteikö työtätekevien valtava 
enemmistö kaikissa maissa tulisi liittymään yhä tiiviim
min Stalinin lipun ympärille taistelussa todellisen demo
kratian puolesta.

Toveri Stalin kantaa korkealla lippua taistelussa
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k a i k k i e n  k a n s o j e n  k a n s a l l i s e n  v a p a u 
den ,  r i i p p u m a t t o m u u d e n  j a  t a s a - a r v o i -  
s u u d e n  p u o l e s t a .  Eikö tämä ole lippu, joka joh
taa voittoon?

Toveri S ta lin  laski jo toimintansa ensimmäisellä kau
della k an sa llisuuskysym yksen  marxilaisen teorian perus
tan. Sittemmin hän laati yhdessä Leninin kanssa 
bolshevikkien ohjelman kansallisuuskysymyksessä ja 
murskasi niiden opportunistien katsomukset, jotka eivät 
hyväksyneet kansakuntien itsemääräämisoikeuden tun
nusta valtiolliseen eroamiseen saakka. Lokakuun val
lankumouksen jälkeen toveri Stalin toteutti johdonmu
kaisesti tsarismin sortamien Venäjän kansojen täydel
lisen kansallisen vapauden politiikkaa, kaikinpuolisen 
veljellisen avunannon politiikkaa takapajuisten kansojen 
taloudelliselle ja sivistykselliselle kehitykselle. Lenmi- 
läis-stalinilaisen kansallisuuspolitiikan tuloksena luotiin 
vankka ja murtumaton ystävyys neuvostokansojen kes
ken, jotka liittyivät yhteen vapaaehtoisesti ja  jotka nä
kevät syvimmät elinetunsa yhtymisessään Sosialistisen 
Neuvostotasavaltojen Liiton sopuisaksi tasa-arvoiseksi 
perheeksi.

Tällä kansallisuuskysymyksen todella kansainvälisen 
ratkaisun suurella esimerkillä (m ollut ja on tavattoman 
suuri ja  innostava merkitys imperialistien sortamien 
siirtomaiden ja riippuvaisessa asemassa olevien maiden 
kansojen vapausliikkeille. Leninin ja Stalinin aate kaik
kien maiden proletaarien ja  sorrettujen kansojen yhte
näisestä taistelurintam asta imperialismia vastaan rai- 
vaa kaikkialla itselleen tietä. Työväenluokan ja sen 
kommunistisen etujoukon johtamina siirtomaakansat 
ovat kyenneet kohottamaan taistelunsa kansallisen riip
pumattomuuden puolesta ennenkuulumattoman kor-
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kealle asteelle. Suuri Kiinan kansa on jo saavuttanut 
taistelussa vapautensa, perustanut riippumattoman val
tionsa kansandemokratian periaatteiden pohjalla ja yh
tynyt vankasti kansainvälisen imperialisminvastaisen 
leirin riveihin. Voidaanko olla epävarmoja siitä, että 
muut siirtomaakansat tulevat jatkamaan taistelua va
pautensa ja riippumattomuutensa puolesta?

Eikä siinä vielä kaikki. Imperialisminvastainen tais
telu, jonka tunnuksena on riippumattomuus ja itsenäi
syys, on parhaillaan kiihtymässä Euroopankin vanhois
sa kapitalistisissa maissa, joilta kyllääntymättömän 
amerikkalaisen pääoman painostuksesta riistetään yhä 
enemmän niiden entistä riippumattomuutta. Tosin ame
rikkalaista suunnitelmaa Länsi-Euroopan maiden orjuut
tamisesta toteutetaan näiden maiden lahjottujen taan- 
tufhuksellisten myötävaikutuksella, ja oikeistososialistit 
Amerikan imperialismin innokkaiden apureiden osassaan 
kuvailevat kansallisen petturuuden paheen jopa kosmo
poliittiseksi hyveeksi. Mutta voidaanko tällaisilla sa
duilla pettää kansoja, jotka pitävät arvossa vapauttaan?

Ranskan, Italian ja muiden marshalloitujen maiden 
kansanjoukot ja kaikki rehelliset isänmaanystävät tu 
levat epäilemättä henkensä edestä puolustamaan mait- 
tensa vapautta ja  riippumattomuutta angloamerikka
laisten imperialistien hyökkäyksiä vastaan. Täydellä 
syyllä toveri Stalin sanoi angloamerikkalaisen imperia
lismin erään pahimman fyyrerin, Winston Churchillin 
provokatooristen uhkausten johdosta:

". . .  kansakunnat vuodattivat verta viiden ankaran 
sotavuoden kuluessa maittensa vapauden ja riippu
mattomuuden tähden eivätkä sen tähden, että ne 
vaihtaisivat hitleriläisten herruuden Churchillien 
herruuteen”.
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Ei siis ole aihetta epäillä, etteikö työtätekevien valta
va enemmistö koko maailmassa tulisi liittymään Stali
nin lipun ympärille taistelussa kaikkien kansojen vapau
den, riippumattomuuden ja tasa-arvoisuuden puolesta.

Toveri Stalin kantaa korkealla lippua taistelussa 
k a n s o j e n  r a u h a n  j a  t u r v a l l i s u u d e n  
p u o l e s t a ,  k a i k k i e n  k a n s o j e n  y s t ä v ä l l i s e n  y h t e i s t o i m i n n a n  t a k a a m i s e n  p u o 
l e s t a .  Eikö täm ä ole lippu, joka vie voittoon?

Neuvostovaltio on perustamisestaan lähtien käynyt 
taistelua kansainvälisen rauhan puolesta, imperialistisia 
sodanlietsojia vastaan. Pitkäaikaisen yleisen rauhan 
säilyttäminen on sen syvimpien elinetujen mukaista. 
Kun imperialistit ovat tehneet hyökkäyksiä neuvostomaa
han, neuvostokansa on joka kerran vakuuttavasti todis
tanut, että se pystyy murskaamaan minkä hyökkääjän 
tahansa.

Imperialismi synnyttää alituisen uusien sotien uhan 
imperialististen rosvojen järjettömän pyrkimyksen täh
den maailmanherruuden valtaamiseen. Sangen kuvaa
vaa on, ettei Saksan, Italian ja Japanin imperialismin 
romahdus rosvosodassa maailmanherruuden valtaami
seksi ollut ainoastaan opettamatta mitään angloamerik
kalaisille imperialisteille, vaan päinvastoin selvästi kii- 
hoitti niiden viehtymystä maailmanherruuteen. Kan
sainvälinen tuomioistuin Numbergissä oli tuskin ehtinyt 
hirttää saksalaiset pääsotarikolliset, kun uusien sota
rikosten angloamerikkalaiset alkuunpanijat jo alkoivat 
vehkeillä lietsomalla sotapsykoosia, kokoamalla hyök- 
käyshaluisia sotaliittoja, rakentamalla lukuisia hyök- 
käystukikohtia, rikkomalla kursailematta kansainvälisiä 
sopimuksia ja uhkailemalla demokraattisia kansoja ato- 
mipommituksilla.
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Onko kaiken täm än jälkeen vietä hämmästyttävää, 
että kansainvälinen rauhanpuolustajain liike kasvaa voi
makkaammin kuin yksikään joukkoliike milloinkaan on 
kasvanut? Imperialistiset sodanlietsojat ovat kiihkos
saan ilmeisesti lyöneet yli laidan. Sentähden anglo
amerikkalaisen imperialismin diplomaattiset edustajat 
pyrkivät peittelemään Washingtonin ja  Lontoon hyök
käyssuunnitelmia pelkurimaisilla selityksiltä näennäisis
tä  "puolustus’-tarkoituksistaan. Mutta laskelmat siitä, 
että kansat, jotka näkevät lukemattomia hyökkäyssodan 
valmisteluista todistavia tosiasioita, sittenkin uskoisivat 
imperialistien rauhanomaisiin vakuutteluihin, ovat eh
dottomasti paikkansapitämättömiä laskelmia.

Miljoonat aktiiviset rauhantaistelijat tulevat alituises
ti ja armottomasti paljastamaan angloamerikkalaisten 
imperialistien rikollisia vehkeilyjä pelastaakseen kansat 
uudesta maailmansodasta. M utta nämä miehuulliset, 
tietoiset rauhan suojelijat eivät ole epävarmoja siitä, 
minkälainen on uuden sodan lopputulos, jos imperialis
tien onnistuisi se sytyttää. He tietävät, että suuri Neu
vostoliitto yhteisrintamassa kansandemokratian maiden 
kanssa ja  kaikkien muiden maiden demokratian ja so
sialismin voimien tukemana on kaikkivoittava voima oi

keutetussa sodassa.
Hitleriläiset sodanlietsojat eivät uskoneet Neuvostolii

ton voimaan. He muodostivat voimakkaan hyökkäys- 
liiton ja  lähtivät epätoivoiseen rynnäkköön neuvostolin- 
noitusta vastaan. Mihin se johti, tiedetään hyvin: sel
laiseen hyökkääjän murskaamiseen, jonka kaltaista so
tien historiassa ei koskaan ollut tapahtunut. Ja nerokkaan sotapäällikön Stalinin johtaman sankarillisen neu
vostoarmeijan niin valtavaan voittoon, ettei sellaista ole 
nähty kaikkien aikojen historiassa.
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Ei ole vähäisintäkään syytä luulla, että  imperialistis
ten hyökkääjien murskaaminen uudessa sodassa, jota 
angloamerikkalaiset fyyrerit valmistelevat, olisi vähem
män täydellinen.

Mutta sota täytyy ja voidaan ehkäistä. Rauhanpuo
lustajien voimat ovat niin suuret ja kasvavat niin ripeäs
ti, että ne pystyvät taltuttam aan angloamerikkalaiset 
sodan sytyttäjät.

Varmaa on, että kaikkien maiden työkansan valtava 
enemmistö tulee entistä enemmän liittymään Stalinin 
lipun ympärille taistelussa rauhan ja kansojen turvalli
suuden puolesta, kaikkien kansojen ystävällisen yhteis
toiminnan takaamisen puolesta.

*

Stalin johtaa nousevia, vastustamattomia yhteiskun
nallisen kehityksen voimia meidän suurella aikakaudel
lamme, jolloin käydään ratkaisevaa taistelua toisaalta 
rauhan, demokratian ja  sosialismin leirin ja  toisaalta im
perialismin leirin välillä.

Maaliman työkansan vapaustaistelu imperialistisen 
taantumuksen riehuvia pedon voimia vastaan ei ole help
poa taistelua. Edessä on ankaran sankarillisen taiste
lun ja  suurten voittojen aika.

Tässä maailman työtätekevien suuressa vapaustaiste
lussa Stalinin n im i on ehtymätön innoituksen, miehuul
lisuuden ja  sankaruuden lähde kaikille kansainvälisen 
työväenluokan taistelijoille, demokratian ja  sosialismin 
koko taisteluleirille.
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Stalinin, koko maailman työtätekevien suuren johtar 
jän ja opettajan nero johtaa heitä voittoon demokratian 
ja  sosialism in vihollisista, se johtaa koko sorretun ihmis
kunnan vapautukseen imperialismin kahleista.

Siksi me sanommekin: missä on Stalin, siellä on voitto.
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